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Editorial

Quin és el racó d'Andorra la Vella que més t'agrada? 
Penja'l a les xarxes del Comú amb l'etiqueta #andorracapital! 

 AndorralaVellaComu    AndorraCapital    andorracapital

#andorracapital en imatges

La xocolata ha estat protagonista aquest abril a 
Andorra la Vella amb la celebració d'una primera 
edició del Xocofest que ha evidenciat les ganes 
que teníem els ciutadans de sortir al carrer, 
relacionar-nos i gaudir de les diverses propostes 
que es fan, que no són poques i són ben variades. 
Les més destacades les hem recollit i comunicat 
a la campanya A Andorra la Vella la primavera 
ens mou. Tornem a ser, després d'un període 
llarg de limitacions imposades per la pandèmia, 
la parròquia dinàmica que treballa per oferir un 
munt de propostes als ciutadans. Una bona mostra 

la trobem en aquest número de la revista que 
reflecteix l'activitat de les darreres setmanes. Una 
activitat que no s'atura, com tampoc les inversions 
i millores a la parròquia. Mentre el nou Centre d'Art, 
la gestió del qual s'ha cedit al Govern, ja ha obert 
al Parc Central, ben aviat començarà  l'adequació 
d'un nou parc al límit de la capital i Santa Coloma i 
amb entrada directa tant des del passeig del riu com 
de l'avinguda Santa Coloma. A partir de l'estiu, la 
parròquia haurà ampliat un 30% la superfície verda 
respecte al 2016. 
comunicacio@comuandorra.ad

Andorra la Vella és Parròquia amiga 
de la infància d'UNICEF, el que 
mostra el compromís del Comú 
per promoure la participació 
dels escolars en la vida 
pública i, també, per difondre 
la Convenció dels drets dels 
infants entre la població. És 
per això que en aquest número 
de Capital.ad trobareu segells en 

aquelles notícies on s'expliquen actuacions del Comú 
que contribueixen a fer complir aquests drets. Accions 

per escoltar les opinions dels infants, promoure la 
igualtat dels que tenen una discapacitat; garantir-
los l'accés igualitari a l'educació; donar-los la 
possibilitat de desenvolupar el seu talent; fomentar 
espais per poder jugar, fer esport o participar en 

activitats culturals... Els infants són la llavor del que 
serem demà com a societat: respectem-los i cuidem-

los amb totes les garanties.

Respectar els drets dels infants
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I A MÉS A MÉS...

El Comú ha aprovat un conveni 
de cessió pública amb els 
propietaris del casino per 
ampliar la plaça del Poble: serà 
a través d'un passatge que es 
construirà al teulat de l'edifici.

Aquesta primavera començarà la 
substitució i modernització dels 
parquímetres de la parròquia. 
Tindrà un cost de 494.383 euros 
i anirà a càrrec de MAVIPARQ i 
EYSA.

Nou pol d'atracció turística a l'entorn de La Rotonda
El Consell de Comú dona llum verd a la reforma del passeig del riu amb una font de gran format com a nou punt d'atracció 
turística, a l’embelliment del carrer La Llacuna i a la impermeabilització de la piscina exterior dels Serradells

El Consell de Comú ha 
acordat tirar endavant una part 
significativa de les inversions 
previstes per al 2022. En primer 
lloc, s’han adjudicat els treballs 
de remodelació del tram del 
passeig del riu situat entre la 
plaça de la Rotonda i el pont de 

El procés per reformar i 
embellir el tram de 550 
metres del carrer Prat de la 
Creu situat entre els carrers 
del Consell General i Fiter 
i Rossell ja s'ha iniciat amb 
la licitació dels treballs. 
Es refarà l’enllumenat i la 
recollida d’aigües pluvials i es 
renovarà tant el paviment com 
el mobiliari urbà d’una de les 
voravies (la banda que acull, 
entre d’altres, l'Aparcament 
Centre Ciutat). L’obra és fruit 
d’un conveni entre el Comú i 
FEDA, ja que el projecte es fa 
coincidir amb el desplegament 
de la xarxa de calor. Així 
doncs, l’empresa energètica 
sufragarà més de la meitat de 
la inversió, el Comú en pagarà 
l'altra part, i Andorra Telecom 
assumirà l'actualització de les 
connexions. L’execució de les 
obres, que duraran 7 mesos, 
no afectarà al trànsit perquè 
els serveis s’instal·laran per la 
part de la voravia.

Reforma del carrer 
Prat de la Creu

París a LOCUBSA per un import 
de 4,5 milions. Les obres, que 
tenen una durada prevista de 9 
mesos, presenten com a atractiu 
principal una font de gran format 
al llarg del riu que permetrà 
oferir espectacles sincronitzats 
d’aigua i llum. L’objectiu és dotar 

la capital d’aquest nou element 
singular com a pol d’atracció 
turística. La corporació ajustarà 
el projecte per mantenir-ne 
l’essència i reduir-ne el cost.
D'altra banda, un carrer que 
serà objecte d’una remodelació 
important és el de La Llacuna, 

que s’embellirà prioritzant 
el pas dels vianants, si bé es 
permetrà l'accés de vehicles 
dels veïns i les càrregues i 
descàrregues. Es renovarà el 
paviment, l’enllumenat públic, 
el mobiliari, s’instal·larà una 
minideixalleria i es reforçarà 

l’enjardinat. A més, s’arranjarà 
l’accés al rec del Solà pel camí 
dels Espuis i s’enderrocarà un 
petit magatzem comunal on s’hi 
adequarà una zona d’estada. Les 
obres, adjudicades a PIDASA per 
un import de 514.460 euros, es 
preveu que quedin enllestides a 
l’estiu. 
Serà precisament aquest estiu 
quan està prevista la reobertura 
de la piscina exterior dels 
Serradells, un cop enllestida 
la reforma integral de les 
piscines interiors. En aquest 
sentit, cal dir que s'ha aprovat 
la impermeabilització de 
l'equipament. L’adjudicació del 
concurs s'ha fet a la constructora 
LOCUBSA per 535.905,24 euros.

Pressupost 22 de 50,3 milions
Aquestes adjudicacions formen 
part dels 13 milions previstos 
enguany per a inversions, una 
quarta part del pressupost 2022.
El Consell de Comú liquidava 
a final de març els comptes de 
l'any anterior, que reflecteixen 
la política de reducció de 
l'endeutament, que ara és de 
23,4 milions, gairebé la meitat 
que fa sis anys (42,2). 
La liquidació pressupostària 
es va aprovar amb unes 
despeses de 46,7 milions i 46,4 
d'ingressos, i una desvació 
del 0,7%. Durant el 2021 es 
van comprometre 19 milions 
en inversions, el 91% d'allò 
pressupostat.

El servei, que compta amb una 
setantena d'efectius, incorpora dos 
nous agents, que han pres possessió 
aquest abril. La cònsol major 
destacava la importància d'aquesta 
figura d'atenció al ciutadà.

Unió de la Plaça del Poble 
amb l'eix comercial

Renovació dels 
parquímetres

Incorporació de dos nous 
agents de circulació 

Andorra la Vella s'ha adherit al 
‘Pacto para las Alcaldías para 
el Clima y la Energía - Europa’.
Mostra el compromís amb la 
reducció del CO2 que promou la 
Declaració de París.

Compromís internacional 
amb la sostenibilitat
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Noves voravies a Santa Coloma i al carrer Gil Torres
El Comú segueix amb la política per millorar les zones per caminar amb noves voreres, com un tram pendent a Santa Coloma. 
També destina aquest any un milió d'euros a refer espais malmesos: una de les primeres actuacions serà al carrer Gil Torres

El Comú continua desplegant 
el model de parròquia sostenible 
i per a les persones, impulsant 
la millora de voravies i arranjant 
espais per facilitar que els 
ciutadans caminin.
És el cas de Santa Coloma, on 
en els darrers temps s'ha fet una 
reforma integral de l'avinguda 
d'Enclar i, a més, s'ha construït 
la voravia a la zona propera a 
Bombers i a l'Espai Columba per 
millorar-hi la seguretat, resolent 
així una demanda històrica 
dels veïns. Així doncs, el Comú,  

Nous ascensors a 
Centre Ciutat
Renovació integral i progressiva 
del triple ascensor de 
l’aparcament que connecta Prat 
de la Creu i la plaça del Poble, 
amb un cost de 394.589 euros. 

L’alcalde de Pontevedra 
felicita Andorra la Vella per la 
transformació de la parròquia
Miguel Anxo Fernández, de visita a la capital, va 
impulsar l’any 1999 una reforma urbanística que 
recupera l’espai públic per als vianants, un model 
en el qual s’ha inspirat Andorra la Vella. L’alcalde 
ha constatat "la transformació espectacular de la 
parròquia", amb la renovada avinguda Meritxell 
per a vianants o la reforma integral de l'avinguda 
d'Enclar. Afirma que la ciutat "ha guanyat molt, 
està plena de vida i és dinàmica”, i anima a seguir 
amb aquest model.

Prop de 2,5 km de 
barana renovada

Reforcem la 
seguretat

Connexió amb 
Prada Motxilla

Ascensor cap a 
Ciutat de Valls
Des de l'avinguda Santa Coloma, 
permetrà ben aviat pujar cap al 
carrer Ciutat de Valls amb més 
seguretat i evitar un tram a peu 
amb desnivell i voravies estretes.

gràcies als acords assolits amb 
propietaris privats, ha adequat 
espais per als vianants al carrer 
Verge del Remei i en un petit 
tram pendent a l'avinguda 
d'Enclar, a més d'embellir 
notablement la zona. 

Un milió per arreglar voravies
Aquesta és la xifra que el Comú 
té previst destinar aquest 2022 a 
millorar les voravies de diverses 
ubicacions de la parròquia. 
La primera de les actuacions, 
emmarcada en la campanya 

general de reparació de voravies, 
serà el tram central del carrer Gil 
Torres, situat entre els números 
30 i 48. Es tracta d’un sector 
d’aquesta zona residencial que 
està força deteriorat, la reparació 
del qual aportarà més seguretat 
per als vianants. La voluntat és 
arranjar les zones de passeig 
que estan malmeses, a banda 
de continuar desenvolupant un 
model de parròquia amb millores 
urbanístiques que afavoreixin el 
passeig i els desplaçaments a 
peu. 

En aquest sentit, cal destacar 
els més de 6 quilòmetres lineals 
de voreres noves que ha fet el 
Comú els darrers sis anys, ja 
sigui, o bé amb la construcció 
o ampliació d’espais destinats 
als vianants, com la renovada 
avinguda d’Enclar o el carrer 
de la Plana, a través del qual 
s’accedeix a l’Escola Andorrana 
de Santa Coloma; o bé amb 
la transformació de zones de 
passeig, com la part baixa de 
l’avinguda Meritxell o el carrer 
Callaueta.
Algunes de les actuacions que es 
duran a terme enguany responen 
a demandes ciutadanes 
recollides durant l’elaboració 
dels Pressupostos Participatius. 
Entre d'altres, es preveuen 
millores al carrer de les Canals, 
Doctor Molines o Esteve Dolsa.
Cal esmentar també l'esforç 
constant en fer petites 
reparacions com la fixació 
o substitució de rajoles i la 
col·laboració ciutadana a través 
dels suggeriments o demandes 
que rep el Comú ja sigui a través 
de l'Espai Ciutadà, la nova APP o 
les xarxes socials.

Les baranes del Rec de l'0bac 
s'han substituït per millorar 
l'aspecte i la seguretat d'un 
dels espais de passeig més 
freqüentats de la parròquia.

Campanya de primavera per 
repintar els passos de vianants 
arreu d'Andorra la Vella i Santa 
Coloma i gaudir a peu d'una 
parròquia segura.

La parròquia tindrà un nou ascensor 
públic que unirà la zona del Lycée 
i l'avinguda Santa Coloma: serà 
a través d'un edifici de nova 
construcció a Prada Motxilla.
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El Comú obre una nova finestra per 
connectar amb el ciutadà

L'aplicació d'Andorra la 
Vella neix com un nou canal de 
connexió amb el ciutadà i posa a 
l'abast una eina suplementària, 
a banda de l’Espai Ciutadà 
o les xarxes socials, per fer 
arribar al Comú incidències, 
queixes o demandes, i fins i 
tot documentar-les amb una 
fotografia. 
Es tracta d'una eina intuïtiva  i 
molt fàcil d’utilitzar, articulada 
en 4 grans eixos: Informa’t, 
Mou-te, Atenció ciutadana 
i l’Agenda. El menú es 
pot configurar per rebre 

notificacions de notícies 
noves o avisos (per exemple 
d’un incident a la xarxa 
viària o d’una avaria en algun 
subministrament). 
L’agenda d’actes, constantment 
actualitzada, permet conèixer 
les diferents activitats que 
s’organitzen a la parròquia.

Pagaments en línia
En paral·lel, el Comú també 
ha posat en funcionament un 
sistema per fer els pagaments 
en línia i poder satisfer les 
notificacions de pagament i les 
sancions de circulació a través 
d'un dispositiu electrònic sense 
haver de desplaçar-se a la Casa 
comuna. Es pot fer escanejant 
el codi QR que apareix a les 
notificacions o accedint al portal  
andorralavella.ad i seguint els 
passos que s'indiquen.

L'APP 'Andorra la Vella' 
informa i ofereix serveis 
que permeten saber a 
temps real per on passa el 
bus comunal, o les places 
disponibles als diferents 
aparcaments públics

Un centenar de propostes ciutadanes 
als 2ns Pressupostos Participatius

El Comú d’Andorra la Vella 
ha rebut 108 propostes per 
part dels ciutadans de la 
parròquia en la segona edició 
dels Pressupostos participatius. 

Es tracta d'una xifra similar 
a la de l’edició 2021, on la 
iniciativa guanyadora d’entre les 
finalistes votades pels ciutadans 
va ser la construcció d’un nou 

equipament esportiu amb camps 
de bàsquet (a la fotografia) que 
aviat s’estrenarà al carrer Prat 
Salit de Santa Coloma, davant de 
l’Escola andorrana. 
En les properes setmanes 
s’analitzaran les idees rebudes i 
al mes de juny s’obrirà el període 
de votacions on els ciutadans 
d’Andorra la Vella majors de 
16 anys podran triar quin és el 
projecte que més els captiva 
d’entre els finalistes. 
La inversió màxima destinada 
enguany ha doblat la de la 
primera edició: un màxim de 
200.000 euros.

Les pistes de bàsquet, projecte guanyador al 2021, s'estrenaran al maig a Santa Coloma

Letícia Teixeira: "Treballem per fer 
una administració més àgil i propera"

Com valora la primera part 
del mandat en la seva estrena 
ocupant un càrrec polític? 
És molt gratificant. De 
sempre he estat involucrada 
amb l'associacionisme de la 
comunitat portuguesa i d'aquí 
em ve l'interès per la gestió 
pública. A l'equip de govern 
comunal, tot i la coalició, no hi 
ha sigles: actuem de manera 
unitària i consensuada i pel 
bé de la parròquia. Estic molt 
contenta de l'experiència, 
tot i que tot just començar va 
esclatar una pandèmia que ha 
condicionat força els primers 
mesos del mandat. Ara estem 
fent moltes actuacions per 
recuperar la força, embranzida 
i dinamisme de la parròquia 
d'Andorra la Vella.

Ser la consellera més jove 
del Comú suposa una pressió 
afegida?
No especialment. Precisament 
una de les fortaleses, al meu 
entendre, de l'equip de govern 
és que combina la veterania i 
experiència de persones molt 
preparades, com la cònsol major, 
amb d'altres persones que tot 
just fem els primers passos 
ocupant un càrrec públic. Les 
persones joves no han de veure 
la política com quelcom aliè 
sinó que implicar-s'hi té unes 
repercussions directes en el dia 
a dia dels ciutadans. 

El Comú està avançant cap a 
l'administració electrònica. 
Quins passos s'han fet i quin és 
el camí a recórrer?

Algunes gestions, com el 
pagament de multes o les 
notificacions, ja es poden 
fer per internet, simplement 
escanejant un codi QR i sense 
haver de venir al Comú. Es pot 
fer també a través de la nova 
APP recentment estrenada. 
Properament podrem fer més 
tràmits des del mòbil i estem en 
el procés d'implantació gradual 
de més tràmits en línia per fer 
una administració més àgil i 
propera al ciutadà. 

Tot i la pandèmia, la xifra de 
negocis a la parròquia va en 
augment. Com ho valora?
Observem setmana rere 
setmana la tendència de més 
altes d'empreses que baixes. 
I aquí hi té molt a veure la 
confiança que té la gent per 
implantar-se a Andorra la Vella 
arran de les polítiques d'inversió 
i benestar que promovem des 
del Comú. Això genera riquesa, 
llocs de treball, i la valoració, 
doncs, no pot ser més que molt 
positiva.

L'àrea de Recursos Humans 
també depèn la seva gestió. 
Què en destacaria?
El volum de personal és 
important, amb més de 
400 treballadors i moltes 
casuístiques. La gestió és 
important, però el més 
gratificant és quan des del Comú 
oferim feina a més de 150 joves 
a l'estiu. És per a molts la seva 
primera entrada al món laboral 
i el paper de l'administració en 
aquest sentit és destacable.

La consellera més jove de la corporació té 29 anys i pilota les àrees de Tràmits, tributs 
i deutors i de Recursos Humans. Llicenciada en Llengües i Relacions Internacionals, 
afronta amb il·lusió i empenta el seu primer càrrec en política

Coneix els consellers
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Davant la bona acollida i 
acceptació de la prova pilot 
per part dels veïns, el Comú 
continuarà amb el sistema de 
recollida porta a porta en 6 
carrers: mossèn Lluís Pujol, 
Esteve Albert, del Contrapàs, 
Roureda Tapada, del Cedre i 
Castell de Sant Vicenç; i, alhora, 
estudia implantar-lo a altres 
barris de la parròquia. 
En total, són més de 500 llars 
implicades en aquesta primera 
experiència. Per minimitzar el 

soroll per als veïns, la recollida 
es concentrarà a les 23 hores, i 
una brigada del Comú passarà 
a primera hora del matí de 
l’endemà per comprovar que no 
quedi cap bossa a la via pública.
El Comú, a proposta dels veïns, 
ampliarà la freqüència de 
recollida d’alguna fracció, com 
els envasos. Aviat s’anunciaran 
i es farà una nova comunicació 
a les llars afectades perquè 
sàpiguen els dies definitius de 
recollida dels diferents residus.

La recollida selectiva porta 
a porta, un sistema pioner a 
Andorra, s’iniciava el passat 27 
de setembre per a més de 1.000 
veïns.
Amb la recollida dels residus 
per dies de la setmana i per 
tipus de deixalla s'eliminaran 
progressivament contenidors 
de la via pública i es millorarà 
el triatge de les deixalles de la 
parròquia més poblada del país 
i que genera més de 35 tones de 
brossa domèstica cada dia.

El nou sistema, que promou el triatge, se seguirà fent arran la bona acollida. També 
introdueix alguns canvis a proposta dels veïns per reduir el soroll i ampliar freqüències

La recollida de residus porta a porta 
es manté a la zona del Cedre

Gairebé 4.000 negocis a la parròquia

Andorra la Vella ha registrat 
al tancament del 2021 un 
increment de 243 nous negocis: 
507 obertures i 264 baixes 
d’empreses. Això suposa un 
6,57% més respecte dels 3.701 
negocis amb què va tancar el 
2020, i gairebé un 11% més 
en relació al volum de 3.562 
registrat el 31 de desembre del 
2019. 
Des del 2016 la xifra de negocis 
a la parròquia ha experimentat 
un ritme d’increment progressiu 
de 3.202 negocis als prop 
de 4.000 actuals. La xifra de 
negocis a Andorra la Vella els 10 
anys anteriors s’havia mantingut 
amb lleugeres oscil·lacions -i 
una pèrdua destacada entre 
el 2008 i 2012-, per sota del 

llindar de 3.000, que es va 
superar per primer cop el 2015.
Els carrers on s’ha registrat més 
activitat aquest darrer any són 
l’avinguda Príncep Benlloch, 
amb 33 nous negocis, l’avinguda 
Doctor Mitjavila, amb 25 altes, 
i el passatge d’Europa, amb 
37 noves incorporacions. Cal 
destacar les 42 obertures de 
negocis relacionats amb la 
programació informàtica, 39 
amb la consultoria empresarial, 
26 agències de publicitat, 20 
nous negocis de comerç al detall 
i 18 de l’àmbit de la construcció i 
la promoció immobiliària.

Una valoració positiva
El Comú en fa una lectura 
positiva, sobretot en el context 

Entre l’avinguda Santa Coloma 
i La Margineda es concentren 
prop d’un miler d’empreses, 
una quarta part del volum 
de la parròquia. Per això el 
Comú d’Andorra la Vella i la 

El volum d'empreses radicades a Andorra la Vella creix un 11% en relació al 2019, abans 
de l'esclat de la pandèmia

de pandèmia. Considera que 
la política dels darrers anys de 
millora de la parròquia, amb 
inversions en equipaments 
i embelliments de diferents 
zones, ha generat atractiu i 
confiança a la parròquia i ha 
afavorit l’arribada de nous 
negocis.

Cambra de Comerç uneixen 
esforços per tirar endavant un 
pla de dinamització comercial 
amb l’objectiu de millorar el 
desenvolupament empresarial 
de la zona.

Impuls d'un pla de dinamització comercial 
a l'entorn de Santa Coloma
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Estrena a l'estiu del Santa Coloma Parc
L'accés al nou parc de més de 2.500 metres quadrats es podrà fer tant des de l’avinguda Santa 
Coloma com des del tartan del passeig del riu. En pocs anys la parròquia haurà ampliat un 30% la 
superfície verda de lleure amb equipaments públics

L’avinguda Santa Coloma, a 
l’altura del número 93, tindrà 
a partir d’aquest estiu un nou 
equipament, al límit d’Andorra 
la Vella i Santa Coloma, i es 
dirà Santa Coloma Parc perquè 
s’hi podrà accedir tant des de 
l’avinguda Santa Coloma com 
des del passeig del riu. El parc 
quedarà integrat a la zona del 

tartan al llarg d’uns 50 metres 
lineals, ben a prop dels camps 
de futbol de la Borda Mateu. 
D’aquesta manera es facilitarà 
que els corredors i vianants 
tinguin un parc totalment obert i 
integrat al passeig habilitat com 
a zona de repòs. L'equipament 
oferirà una zona àmplia d’espai 
verds, una àrea arbrada i 

espais de joc per als infants i 
joves. Aquesta darrera inclourà 
un espai per poder practicar 
parkour i una tirolina, com a 
resposta a una demanda del 
Consell d’infants d’Andorra la 
Vella. També tindrà una zona de 
lavabos. 
El Consell de Comú acordava 
adjudicar-ne les obres el passat 
7 d'abril a PIDASA per un import 
de 987.445 euros.

Parcs connectats
El projecte, que completarà el 
circuit de parcs verds entre el 
Parc Central d’Andorra la Vella 
i el de la Serradora a Santa 
Coloma, posa en relleu l’esforç 
del Comú per fer d’Andorra la 
Vella una parròquia sostenible 
i per a les persones amb 
accions que fomenten els hàbits 
saludables, espais de lleure i per 
al passeig, i més zones verdes. 
En pocs anys, la superfície verda 
de la parròquia destinada a 
parcs haurà crescut un 30%.

Aquest és l'aspecte que 
presentarà el nou parc per 
les dues entrades que tindrà: 
l'avinguda Santa Coloma, i 
el passeig del riu, amb una 
obertura linial de 50 metres.

Bus comunal gratuït per als abonats
Els usuaris que disposen de 

l’abonament mensual del bus 
nacional tenen accés gratuït 
al bus comunal d’Andorra 
la Vella i d'Ordino. Així ho 
van ratificar el 8 de març el 
Govern i els dos comuns. Els 
abonaments es poden adquirir 
als punts de venda habituals i 
mitjançant l’APP Mou_T_B. La 
mesura contribueix a reduir les 
emissions de CO2, millorar la 
mobilitat i fer-la més sostenible 
per assolir l’objectiu de 
neutralitat de carboni el 2050.

Millora d'accés des de l'aparcament
L'accés cap a Riberaygua i 

Travesseres des de l'aparcament 
del Parc Central millorarà 
properament un cop finalitzats 
els treballs de reforma de la 
zona. D'una banda, s'eixamplen 
les voreres a la sortida, al carrer 
Roger Bernat III, per aportar 
més seguretat als vianants. 
Alhora, es millorarà la connexió 

i visibilitat cap al barri, en una 
nova actuació per fomentar més 
espais de passeig i afavorir la 
mobilitat. Un cop completada 
l'actuació, s'habilitarà una 
gran escala que convidarà els 
visitants a sortir de l'aparcament 
per aquell accés i afavorir un 
flux de persones cap a la zona 
comercial de Prada Ramon.

Aigua garantida a l'hospital
El Comú sufraga les obres 

d’embrancament de la xarxa 
d’aigua potable d'Andorra 
la Vella a l’Hospital Nostra 
Senyora de Meritxell, amb 
l’objectiu que l’únic centre 
sanitari del país tingui garantit 
el subministrament davant 
d’un eventual problema. 
L’equipament, embrancat a la 
xarxa d’Escaldes-Engordany, 
disposarà, doncs, d’una 
connexió alternativa a Andorra 
la Vella sempre que sigui 
necessari. El Comú assumeix 
l’explotació i el manteniment 
del nou tram de xarxa, d’uns 60 
metres.
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El Parc Central: un espai de lleure... 
i ara també epicentre de l'art
S'inaugura el Centre d'Art d'Andorra la Vella, un equipament comunal cedit al Govern 
perquè l'utilitzi com a sala d'exposicions. En paral·lel, el Parc comença a desenvolupar el 
projecte de circuit escultòric a l'aire lliure perquè tothom gaudeixi del talent nacional

Amb el traspàs de claus entre 
la cònsol major, Conxita Marsol, 
i el cap de Govern, Xavier Espot, 
s'escenificava el 23 de febrer la 
cessió del Centre d'Art d'Andorra 
la Vella al Govern. Aquest 
equipament comunal està 
gestionat des d'aleshores pel 
Ministeri de Cultura, que a final 
de març estrenava la primera 
mostra, amb obres de l'artista 
andorrana Judit Gaset-Flinch (es 
pot visitar fins el 2 de juny).
La cònsol major destacava el 
dia de l'estrena la col·laboració 
entre les administracions que, 
amb l’adequació de la sala 
d’exposicions al Parc Central, 
permet acostar la cultura als 
ciutadans. Marsol va expressar 
el compromís del Comú per 

donar suport als artistes del 
país. De fet, aquest és el segon 
espai cultural bastit en terrenys 
comunals. El primer va ser 
l’Espai Columba, inaugurat el 
2019. 
El cap de Govern, de la seva 
banda, va agrair la cessió de 
l’espai i va destacar l'important  
paper de les administracions per 
fomentar un ecosistema cultural 
sòlid, especialment colpejat per 
la pandèmia, que afavoreix la 
cohesió social. 

Un atractiu més
El Parc Central és un espai 
cèntric ideal per a la sala 
d’exposicions, un atractiu per 
afavorir també el turisme, i 
que el Comú potenciarà amb 
la incorporació progressiva 
d'escultures d’artistes nacionals 
i la creació d'un passeig d’art. 
De fet, la primera nova escultura 
que s'ha col·locat és de Judit 
Gaset-Flinch. L'obra, titulada 
...El vent recull l’univers infinit, 
és una esfera de dos metres de 
diàmetre formada per fulles que 

se suma a les altres escultures 
ja existents al parc: La Cadireta, 
de Rafael Contreras; el bust de 
José Rizal de l’escultor Àngel 
Calvente en homenatge a la 

comunitat filipina a Andorra; 
o la recentment inaugurada 
escultura de reconeixement a la 
tasca al voluntariat i que és obra 
de Nerea Aixàs.

Una bellesa per immortalitzar
Els cirerers florits del passeig del riu són tot un símbol de la 
parròquia que pocs ciutadans es resisteixen a fotografiar a la 
primavera per la bellesa que desprenen amb el seu característic 
color rosat. Enguany, les càmeres de fotografiar han tret més fum 
que mai perquè el Comú ha volgut realçar l'estampa il·luminant 
els arbres del passeig del riu un cop es feia fosc. Les xarxes 
socials s'han anat tenyint de rosa, doncs, per compartir la bellesa 
d'aquest espai màgic que discorre a la vora del Parc Central.
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I per Setmana Santa... molta xocolata!

La parròquia ha celebrat del 8 al 18 d'abril el Xocofest, un nou projecte de dinamització 
amb una trentena d'activitats al voltant del món del cacau i per a tots els públics

Andorra la Vella ha viscut 
una Setmana Santa ben dolça: 
el centre de la parròquia s'ha 
transformat durant onze dies en 
un món imaginari de casetes de 
xocolata, conills i ous de Pasqua. 
La primera Fira de la xocolata, 
el Xocofest, ha amenitzat entre 
el 8 i el 18 d'abril el centre amb 
una trentena d'activitats al 
voltant del món de la xocolata 
per fer gaudir el públic de totes 
les edats. Es tracta d'un nou 
esdeveniment de dinamització 
impulsat pel Comú durant les 
vacances de Pasqua que ha 
tingut una gran resposta i ha 
esdevingut tot un atractiu per al 
públic nacional i per als turistes.
Durant onze dies i fins el dilluns 
de Pasqua totes les propostes 
s'han concentrat a l’espai de 
l’antiga caserna de Bombers, 
paral·lel a l’avinguda Meritxell i a 
la confluència de l’eix comercial 
de Riberaygua i Travesseres, 
amb l'objectiu de dinamitzar 
aquesta zona de la parròquia. 
Així doncs, els visitants han 
pogut visitar el Mercat del cacau, 
participar en activitats de cuina 

relacionades amb la xocolata 
per aprendre a decorar ous 
de Pasqua o a preparar pops i 
trufes, fer tastos i maridatges 
o tallers de tatuatges i de 
cosmètica amb cacau, i gaudir 
de música en directe amb 

grups del país, xocolatades, 
espectacles de teatre infantil, 
conta contes i activitats 
itinerants de màgia. El darrer 
cap de setmana, a més, es va 
sortejar una mona de xocolata.
A més, els carrers adjacents 

a la mostra i fins a la plaça 
de la Rotonda s'han decorat 
amb ambientacions del món 
del cacau perquè tothom s'hi 
pugués fer fotos simpàtiques. 
La Fira de la xocolata ha 
comptat, alhora, amb la 
implicació del sector comercial, 
així com de l’Associació de 
comerciants de Riberaygua i 
Travesseres, que durant els 
dies de Setmana Santa ha 
impulsat un sorteig amb el qual 
una seixantena d’establiments 
del barri han sortejat premis 
mitjançant uns codis QR que 
estaven exposats als aparadors.

3.000 racions per a l'estrena
La mostra es va inaugurar el 8 
d'abril a la tarda amb la visita de 
les autoritats de la parròquia, 
encapçalades per la cònsol 
major, Conxita Marsol; el cap 
de Govern, Xavier Espot; i la 
síndica general, Roser Suñé. I 
per celebrar el tret de sortida, a 
més, es van repartir unes 3.000 
racions de xocolata desfeta 
entre el públic.
Conxita Marsol celebrava 
l'elevada assistència a la fira 
i indicava alhora que per al 
Comú ha arribat el moment de 
potenciar els esdeveniments 
que tornin a fer sortir els 
ciutadans al carrer i facilitar 
la interacció social. En aquest 
sentit, va avançar que amb tota 
probabilitat hi haurà una nova 
edició més gran de cara a l'any 
vinent: "volem que sigui una 
festa per Andorra la Vella i per 
tot el país, estem molt contents i 
hem vist que té públic i té futur".
El Xocofest, de fet, és només el 
punt de partida d’una primavera 
molt intensa d’activitats que 
tindran lloc en diferents punts de 
la parròquia, com el Mercat de 
la Vall, el Concèntric i el Jambo 
al Centre Històric; la Festa de 
la Primavera que se celebrarà 
a Riberaygua i Travesseres, o la 
Festa de Poble, el 24 de juny, 
amb el concert dels Manolos.

Andorra la Vella, en un bocí de cacau
Una de les activitats més vistoses va tenir lloc el dissabte 16 
d'abril. Un mestre xocolater va crear el logotip de la parròquia en 
gran format i els assistents van poder endur-se'n un bocí a casa. 
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Andorra la Vella i Valls comparteixen 
de nou tradicions amb l'escudella

La plaça de l'Oli de Valls es va 
omplir de gom a gom el passat 
20 de març de ciutadans amb 
moltes ganes d'escudella. La 
localitat catalana, agermanada 
amb la parròquia des de 1967, 
va tornar a acollir l'Escudella 
popular d'Andorra la Vella, 
una de les diades nostres més 
tradicionals i que s'emmarca en 
les activitats d'intercanvi que de 
manera periòdica s'organitzen 
entre les dues localitats. 
Cridats per la flaire del brou i la 
vianda, centenars de vallencs 
van acudir a la cita, que va tenir 
la Confraria d'escudellaires 
com a protagonista i que va 
desplaçar-se pràcticament en 

ple per fer gaudir tothom dels 
sabors del Pirineu. 
Enguany, a més, el plat 
commemoratiu s'ha dedicat 
precisament als 55 anys 
d'agermanament entre Valls i 
la parròquia. És per això que la 
imatge que hi apareix és la de 
la Torre dels Russos, a Santa 
Coloma, un dels exemples de 
l’arquitectura de granit al país 
i que és obra de l’arquitecte 
vallenc Cèsar Martinell. 
La delegació d'Andorra la Vella, 
encapçalada pels consellers 
Miquel Canturri, Meritxell López, 
i Meritxell Pujol, va ser rebuda 
per l'alcaldessa de la localitat, 
Dolors Farré. 

La Confraria d'escudellaires i el Comú porten de nou a la localitat catalana, agermanada 
amb la parròquia des de fa 55 anys, una de les nostres festes més populars

Valls celebra les 
Decennals
Valls ha celebrat aquest 
2022 (un any més tard del 
previst per la pandèmia) una 
de les seves festes grans: les 
Decennals, per la Candelera, 
a les quals van convidar els 
cònsols a assistir.

 Unes nenes segueixen atentes un 
dels tallers amb ous de Pasqua.

 L'espectacle de teatre 
musical 'Hansel i Gretel'.

El Xocofest en imatges

 Els maridatges de vins i caves amb cacau han 
tingut molt èxit.

 El concert de Ladis B, una de les propostes de 
música en directe del Xocofest.

 Menuts i grans han gaudit amb les animacions 
que s'han dut a terme al recinte.

 Una de les parades del Mercat del cacau, amb 
productes relacionats amb la xocolata.

 La xocolata calenta, un dels 
reclams de la mostra. 

 Els espais decorats del recinte i els carrers 
adjacents han generat moltes instantànies.

Primer dissabte de cada mes 
entre maig i octubre 
al Centre Històric

Mercat d’artesania 
creativa, art 
i productes agroalimentaris

Col·laboren: 
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Els millors saxofonistes del món es 
troben a la capital en el 9è Sax Fest

Andorra la Vella s'ha tornat 
a convertir entre el 9 i el 16 
d’abril en la capital mundial del 
saxo. La parròquia ha acollit 
la 9a edició de l’Andorra Sax 
Fest, una trobada de primer 
nivell de saxofonistes d’arreu 
del món que ofereix concerts, 
audicions, classes magistrals 
i concursos. L’esdeveniment 
ha reunit prop de mig miler de 
persones: en aquesta ocasió hi 
han participat amants del saxo 
de 24 nacionalitats (d'Andorra hi 
han pres part 12 saxofonistes), 
tal com detallava  Efrem Roca, 

alma mater del festival, durant la 
presentació de l'esdeveniment. 
A banda de les audicions, que 
han tingut lloc al Centre de 
Congressos, el Sax Fest ha 
tornat a sortit enguany al carrer 
amb el Walking Street Music, 
amb actuacions de xarangues 
per animar l'eix comercial el 
dissabte de Setmana Santa.

Beca per a l'Institut de Música
Una de les novetats d'aquesta 
edició per part del Comú 
és l'atorgament d'una beca 
per a l’Institut de Música, 

L'esdeveniment ha reunit prop de mig miler de persones, que han participat en concerts, 
audicions, classes magistrals, concursos i música al carrer amb el Walking Street Music

premiant l’alumne del centre 
millor classificat al concurs 
que organitza el Sax Fest per 
a estudiants. Des del Comú 
s’entén que es tracta d’una 
motivació més per a l’alumnat, ja 
que se subvencionarà el 100% 
del proper curs a l’Institut de 
Música.
El festival, que contribueix 
a difondre el nom d’Andorra 
a l’exterior pels volts de la 
Setmana Santa, compta amb 
el suport del Comú, des del 
primer dia, així com del Govern i 
d’Andorra Turisme.

El taller de pintura de l’Escola 
d’art del Comú d’Andorra la 
Vella s'ha traslladat per uns 
dies al Museu Carmen Thyssen 
Andorra en una nova acció de 
col·laboració entre les dues 
institucions amb l’objectiu 
d’aprendre dels grans mestres 
exposats en la mostra Made in 
Paris: la generació de Matisse, 
Lagar i Foujita. 

Entre febrer i abril la classe 
de pintura s'ha fet a les 
instal·lacions del museu per fer 
un estudi en profunditat d’una 
de les obres i aconseguir el repte 
de reproduir-la emulant-ne la 
pinzellada i la paleta cromàtica. 
L’aprenentatge dels copistes ha 
estat guiat per la professora de 
pintura de l’Escola d’art Helena 
Guàrdia.

Aprendre amb obres del Museu Thyssen

Els grans DJ, a l'Estadi comunal
La parròquia ha estat l'epicentre de l'Andorra Mountain Music winter edition amb tres 
concerts de discjòqueis de renom mundial com Tiësto, Timmy Trumpet i Martin Garrix

L’estadi comunal Joan 
Samarra Vila ha estat aquest 
hivern el centre d'operacions 
de tres concerts de DJ de 
renom mundial en el marc de 
l’Andorra Mountain Music. Les 
instal·lacions s'han transformat 
en un gran escenari per rebre 
discjòqueis de primer nivell com 
Martin Garrix (el 19 de febrer), 
Tiësto (el 26 de febrer) i Timmy 
Trumpet (el 5 de març), que 
han estat un important reclam 
durant la temporada de neu. 
De fet, el festival, promogut per 
Andorra Turisme i amb el Comú 

La plaça de l’antiga caserna 
de Bombers va ser l'escenari, 
el passat 12 de març, d’una 
sessió de DJ amb els streamers 
Agustin51 i Rickyedit, molt 
populars entre els joves i que 
entre els dos acumulen més 
de 6 milions de seguidors als 
seus canals de Youtube, més 
de 4 milions a Tiktok i prop de 
900.000 a Twitch. 

L’esdeveniment, que va 
atreure joves del país, es va 
retransmetre en directe per 
Twitch a través dels perfils dels 
streamers. L'activitat va comptar 
amb la col·laboració del Comú 
d’Andorra la Vella, que va decidir 
apostar-hi en ser una manera 
de promocionar la parròquia a 
través de nous canals i formats 
entre un públic més jove.

Sessió de música a través de les xarxes

com a patrocinador principal, té 
per objectiu oferir un après-ski 
que es converteixi en un referent 
del sud d’Europa. 

Encara queda pendent un darrer 
espectacle: el de Dimitri Vegas i 
Like Mike, que s'ha posposat fins 
a nova data. 
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155 llocs de feina a l'estiu per als joves
El Comú preveu contractar 

aquest estiu 155 places 
eventuals adreçades als joves 
de la parròquia, una xifra molt 
similar a la de l’any passat. 
Concretament, s'han convocat 
54 places d’informadors turístics 
i de carrer, 62 de monitors per a 
les activitats esportives, 23 més 
per als espais de lleure (tant 
per al casal d'Infants El Llamp 
com per la Ludoteca de Santa 
Coloma), 6 per al Servei de 
Joventut, a més de 10 auxiliars 
per donar suport al Servei de 
Medi Ambient. 

Una festa disco sobre rodes
El servei de Joventut va 

organitzar aquestes vacances 
de Carnaval una festa disco 
diferent amb molta brillantina 
i ambient dels anys 80: una 
tarda de discoteca glow, amb 
DJ en directe, amb activitats de 
patinatge i disfresses.
Va ser una de les propostes 
del programa de vacances 

d'enguany, que també va 
incloure una jornada amb 
visita al Museu del Còmic de la 
Massana, cuina al Rusc i una 
tarda de bitlles; una master 
class de maquillatge; un dia a 
la neu per fer esquí o surf de 
neu; o la projecció dels millors 
curtmetratges d’animació del 
festival de cinema d’Annecy.

Projecte: apadrinar un rusc
Apadrinar un rusc d'abelles i 

fer-ne el seguiment durant tot 
l'any. Aquest és l'objectiu del 
darrer projecte que ha posat en 
marxa el servei de Joventut i en 
què participa un grup de nois 
i noies que fins al desembre 
descobriran la importància de les 
abelles, com funcionen al voltant 
d'un rusc i com es recol·lecta la 
mel. A les vacances de Setmana 
Santa han começat amb receptes 
amb mel i més endavant tindran 
contacte directe amb les abelles 
la zona apícola de la Margineda, 
aprendran a fer productes amb 
cera i, finalment, obtindran la 
mel del seu rusc.

Els diferents llocs de treball 
estan destinats a joves residents 

a Andorra la Vella, amb edats 
compreses entre 16 i 26 anys. 

Vacances per passar-ho pipa

Qui s'ha avorrit durant les 
vacances de Carnaval i Setmana 
Santa? A Andorra la Vella, 
prop de 400 infants i joves 
han participat en alguna de les 
activitats organitzades des del 
Comú per oferir una alternativa 
d'esbarjo i esport  a les famílies 
durant l'aturada de l'escola. 
Des de campus esportius 

per gaudir de la neu, jugar a 
bàsquet, vòlei o futbol; activitats 
de rítmica, natació o patinatge; 
i classes per aprendre kung-fu 
o endinsar-se en el món del 
kendo, fins a les excursions dels 
casals d'infants d'El Llamp o la 
Ludoteca. 
L'oferta ha estat variada i per als 
diferents gustos i edats (entre 

Prop de 400 infants i joves de la parròquia han participat en les activitats esportives i de 
lleure organitzades durant l'aturada de l'escola per Carnaval i la Setmana Santa

els 3 i els 18 anys).
Les diferents propostes s'han 
fet en instal·lacions lúdiques i 
esportives, com els esplais, el 
Centre esportiu dels Serradells, 
l’Estadi comunal Joan Samarra 
Vila, la Sala polivalent de la 
plaça del Poble, el pavelló Joan 
Alay i el pavelló del Lycée Comte 
de Foix.

Bicis del Tour de França per als infants
Els infants de les 7 escoles 

bressol comunals i privades 
de la parròquia han rebut un 
regal molt especial per part de 
l'organització del Tour de França: 
unes bicis petites i uns tricicles 
per fomentar la mobilitat en 
bicicleta dels més menuts i 
aprendre a gaudir de l'esport de 
les dues rodes. 
El detall s'ha fet arran de la 
rebuda de La Grande Boucle 
l'estiu passat a Andorra la Vella. 
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Cicle de cuina per a la gent gran
La cuina del Rusc, les 

instal·lacions que acullen el 
Servei de Joventut a l'Estadi 
comunal Joan Samarra Vila, ha 
canviat per uns dies d'usuaris 
per rebre un cicle de cuina de 
nova creació: la gent gran ha 
participat aquesta primavera 
en unes jornades per aprendre 
noves receptes i tècniques amb 
el cuiner Josep Maria Benet. 
Durant les diferents sessions 
han après a fer des d'una 
brandada de bacallà fins a crema 
catalana.

Exposició d'obres d'art a La Llacuna
Els alumnes del Taller d'art 

que impulsa l'àrea de gent gran 
han exposat al llarg del mes 
de març les seves obres a la 
sala B'art, al Centre cultural La 
Llacuna, per mostrar el fruit del 
seu treball. 
Aquest curs han aprofundit en 
la tècnica del dibuix i la pintura 
amb peces molt interessants.

Passió per la lectura
Morts, qui us ha mort?, la 

darrera i reconeguda obra de 
l'escriptor Iñaki Rubio ha estat 
la darrera protagonista del 
Club de lectura de la gent gran 
d'Andorra la Vella. Després 
d'haver gaudit de la novel·la, 
una quinzena d'integrants del 
club han tingut l'ocasió de 
compartir impressions amb 
l'autor en una trobada al Centre 
de Congressos. 
L'obra de Rubio narra la història 
ficcionada de l’afusellament de 
l’últim condemnat a pena de 
mort d’Andorra per fratricidi, 
Pere Areny, als anys 40 del segle 
passat.

Es renoven 6 pisos de cal Calones

Una part dels pisos de cal 
Calones, a l'Antic carrer Major, 
han estat aquests mesos 
d'obres. Concretament, s'han 
reformat de manera parcial 
(amb obres als banys i millores 
puntuals) 6 dels 15 habitatges 
que el Comú destina a la 
gent gran de la parròquia. Els 
apartaments reformats ja s'han 

entregat a les persones que hi 
havia a la llista d'espera i al llarg 
d'aquesta primavera s'hi aniran 
instal·lant. 

Per a majors de 65 anys
Els pisos de cal Calones són 
habitatges de titularitat pública 
adaptats a les necessitats vitals 
i econòmiques de persones 

Una part de la quinzena de pisos que el Comú d'Andorra la Vella posa a disposició de la 
gent gran a l'antic Hostal Calones s'han reformat per acollir-hi nous inquilins

autònomes majors de 65 anys. 
Hi ha apartaments de lloguer 
d’una o de dues habitacions i 
el preu es fixa en el 25 % dels 
ingressos mensuals de cada 
usuari. Els pisos s’assignen 
en funció d’una avaluació 
sociosanitària i prèvia inscripció 
al Punt d’Informació de la Gent 
Gran.

La gent gran de la parròquia 
torna a agafar l'aixada per gaudir 
d'una nova temporada de cultiu. 
Els 35 horts de La Margineda 

que formen part del projecte 
impulsat pel Comú, Cardelús 
Patrimoni i la Fundació Julià Reig 
ja estan adjudicats i han iniciat la 

Nova temporada de cultiu 
temporada a principi d'abril. 
Enguany, novament, tothom 
que ho ha demanat ha pogut 
disposar d'un espai per cultivar.
El dia de l'entrega de les claus 
de les parcel·les la cònsol major, 
Conxita Marsol, va agrair la 
col·laboració dels propietaris 
dels terrenys que n’han cedit 
l’ús desinteressadament durant 
aquest temps. 
La propera temporada, 
però, el projecte canviarà 
d’emplaçament perquè la 
propietat ha comunicat al 
Comú la voluntat de fer ús dels 
espais. El Comú, que ja estudia 
alternatives d’emplaçaments 
per desenvolupar la iniciativa, 
en garanteix la continuïtat l’any 
vinent. 
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Andorra la Vella homenatja el músic i 
compositor Joan Roure amb un concert

El Centre de Congressos va acollir el passat 2 d'abril un espectacle ple d'emoció amb 
composicions del mestre Roure interpretades per l'Institut de Música, l'Esbart i l'Orfeó

El mestre Joan Roure (1921 - 
1990) va ser una peça clau en la 
projecció de la cultura i identitat 
d'Andorra i va deixar un llegat 
musical enorme que avui és 
ben vigent. Composicions seves 
com Bonica Andorra, Aplec 
de Meritxell o El Carnestoltes 
d'Andorra formen part de 
l'imaginari col·lectiu i són tot un 
referent de la cultura popular. És 
per això que l'Institut de Música, 
de la mà de l'Orfeó andorrà i 
l'Esbart dansaire, va impulsar un 
concert d'homenatge a aquest 
músic i compositor que també 
va esdevenir una figura essencial 
per a les tres entitats. 
El passat 2 d'abril, doncs, 
el Centre de Congressos va 
esdevenir el punt neuràlgic 
d'un recital que va comptar 
amb molta música en directe 
del mestre, sota la batuta 
d'Àlex Arajol i interpretada per 
l’Orquestra i un grup d’alumnes 
d’instruments de vent de 
l'Institut de Música, les veus 
de l'Orfeó andorrà i els balls 

de l'Esbart dansaire. L'acte va 
aplegar un nombrós públic, que 
va acabar literalment dempeus 
gaudint d'un espectacle ple 
d'emoció.
En el marc de l'homenatge, 
a més, l'Institut ha aprofitat 
per enregistrar per primera 
vegada un CD amb les cançons 
del mestre amb la voluntat de 
donar a conèixer el ric patrimoni 
musical als més joves.  

6 concerts fins al juny
El concert va ser el tret de 
sortida d'un cicle de recitals 
de l'Institut de Música que es 
desenvoluparà fins a primers de 
juny en diversos escenaris de 
la parròquia, com les esglésies 
de Santa Coloma i Sant Esteve, 
i amb els estudiants com a 
protagonistes. La programació 
completa es pot consultar a 
andorralavella.ad/cultura

La del 8 de març va ser una 
gran nit de lírica a Andorra la 
Vella. El tenor català Josep 
Carreras va pujar a l'escenari 
del Centre de Congressos, 
acompanyat de la soprano 
andorrana Maria Soler i del 

mestre Lorenzo Bavaj al piano 
per oferir un recital d'un dels 
referents mundials de la la lírica 
i que va estar carregat d'emoció. 
Amb les pràcticament 900 
localitats de l'auditori plenes, 
Carreras va protagonitzar un 
concert amb dos actes i amb 
peces de compositors com 
Georges Bizet, Francesco Paolo 
Tosti, Erik Satie, Rafael Martínez 
Valls, Nicola Valente, Camille 
Saint-Saëns, Carlos Gardel o Leo 
Delibes. 

El recital va arrencar amb peces 
interpretades pel prestigiós 
tenor, per més endavant donar 
pas a la veu de Soler.
Els cantants lírics van fer gaudir 
el públic com a duet amb les 
peces Je te veux d'Erik Satie, 
Non ti scordar di me, d'Ernesto 
de Curtis, entre d'altres.
El concert, que va desfermar 
l'entusiasme del públic, s'havia 
programat inicialment per al 
desembre però es va ajornar al 
març per la situació sanitària.

Gran nit lírica al Centre de Congressos
El tenor català Josep 
Carreras i la soprano 
andorrana Maria Soler 
van fer el ple a l'auditori 
en un concert de primer 
nivell
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L'Aula de teatre compleix 30 anys

L’Aula de teatre d’Andorra la 
Vella està de celebració. Aquest 
2022 es compleixen 30 anys de 
la seva fundació, quan el Comú 
d’Andorra la Vella va posar 
en marxa el primer projecte 
formatiu d’arts escèniques del 
país amb l’objectiu d’apropar 
el teatre i una nova oferta 
cultural als joves del país. Al 
llarg d'aquests anys han passat 
per l’Aula uns 800 alumnes i 
s’han presentat 110 muntatges, 
unes xifres que el conseller de 
Cultura i Promoció turística, 
Miquel Canturri, qualifica com a 
molt importants i que generen 
satisfacció “per la feina ben 
feta” i els lligams que s'han teixit 
al voltant d'un espai de trobada 

cultural i d’expressió per a molts 
joves del país.
Per celebrar aquestes tres 
dècades de trajectòria i, alhora, 
retre homenatge a totes aquelles 
persones que han fet possible el 
projecte, el centre ha preparat 
un seguit d'activitats al llarg 
del curs. Un dels actes centrals 
doncs, tenia lloc a primers de 
gener amb l’exposició 30 anys 
de l’Aula de Teatre al Centre 
cultural La Llacuna i que va 
recollir l’activitat del centre a 
través de material emblemàtic 
d'escenografia, vestuari i 
attrezzo, així com d’una selecció 
d’imatges de cadascun dels anys 
de vida de l'Aula. Aquest 2022 
també es faran un reportatge 

L’Aula de teatre del Comú 
d’Andorra la Vella néixer el 1992 
amb el llicenciat en Art dramàtic 
Pere Tomàs al capdavant, que 
actualment segueix com a 
professor i és un dels puntals de 
l’Aula. Va ser el primer centre 

El centre celebra tres dècades de trajectòria durant les quals ha acollit més de 800 alumnes  

documental per transmetre a les 
noves generacions els valors de 
l’escola a través d’un recorregut 
històric i humà, xerrades i 
actuacions dels alumnes, 
projeccions de films al Cineclub 
les Valls i accions a les xarxes 
socials.

El paper dels formadors
La responsable de l'escola de 
teatre, Raquel López, ressalta 
també el paper que en aquests 
anys han jugat els formadors, 
directors, tècnics i professionals, 
que han fet estimar la 
interpretació a molts joves 
andorrans, una part destacable 
dels quals han decidit fer del 
teatre la seva professió. 

d'arts escèniques del país i amb 
els anys s’han anat creant les 
diferents seccions, amb tallers 
infantils, un grup per joves i 
un grup estable d'adults, que 
han interpretat un centenar de 
muntatges.

El primer centre d'arts escèniques d'Andorra

El tret de sortida de l'any d'aniversari va ser, al gener, una exposició i una actuació de teatre de cabaret, a 
càrrec dels alumnes del monogràfic de Teatre Musical, amb el tema 'Mala Peça'.

Teatre de cabaret per celebrar l'aniversari

La Llacuna convida a experimentar

Els actes de Carnaval 
d'enguany han estat marcats per 
la celebració del 40è aniversari 
de l’Esbart dansaire d’Andorra 
la Vella, que l'1 de març va 
omplir la plaça Guillemó amb la 
interpretació de La Consòrcia, 
dansa que es va crear per al 20è 
aniversari de l’entitat i que ens 
trasllada a l’època del Consell 
del bull, la festa de Carnaval i 
l’enterrament de la sardina. Hi 
van participar totes les seccions 
de l'entitat, fins i tot els més 

menuts, que van representar el 
tradicional Robatori de les Olles 
involucrant els comerços de la 
plaça. 
El rei Carnestoltes també es 
va sotmetre aquest 2022 a 
un dur judici: els components 
del grup de teatre Making off 
van pujar a l'estrada per fer un 
repàs de l'extens, i gens lloable, 
currículum del rei, que després 
de la llarga llista d'acusacions 
presentades va acabar ben 
cremat a la foguera.

Programa conjunt
El programa festiu, encara 
limitat per la pandèmia, s'ha 
tornat a organitzar de manera  
conjunta amb Escaldes-
Engordany. A causa de la 
situació sanitària, no s'ha pogut  
dur a terme la gran rua conjunta 
per l'eix comercial (per això 
s'ha mantingut un any més el 
concurs virtual de disfresses i 
coreografies) però sí que s'han 
fet activitats populars puntuals 
per a infants i famílies. 

L'Escola d’art, l'Institut 
de música i l'Aula de teatre i 
dansa han tornat a obrir les 
portes al públic, entre el 4 i el 7 
d'abril, durant la Setmana de la 

La plaça Guillemó vibra 
amb la interpretació de 'La 
Consòrcia' i danses sobre la 
història de la festa

Els 40 anys 
de l'Esbart,
protagonistes 
del Carnaval

creativitat per mostrar la varietat 
d’activitats que durant el curs 
s’hi duen a terme i convidar 
tothom a experimentar. Hi ha 
hagut, entre d'altres, tallers de 

joieria, una passarel·la de moda, 
xerrades sobre música, classes 
per descobrir el funcionament 
d’un laboratori fotogràfic, teatre, 
dansa i arts plàstiques.
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Humor amb el Joan Pera més 'cuiner'
El veterà actor català omple el Centre de Congressos en la 60a Temporada de teatre

La Temporada de teatre que 
organitzen de manera conjunta 
Andorra la Vella i Sant Julià de 
Lòria ha celebrat aquest cicle 
d’hivern-primavera les 60 
edicions amb un cartell ben 
variat i amb estils ben diversos. 
A Andorra la Vella, un dels 
protagonistes ha estat Joan 
Pera, que el 10 de març omplia 

el Centre de Congressos amb 
Master xof, una esbojarrada 
comèdia que es desenvolupa al 
voltant d’una cuina i que va fer 
gaudir el públic de valent.
Com en altres edicions, s'ha 
seguit amb l’aposta per les 
produccions fetes a casa, amb 
La tercera onada i Arrels d’arreu, 
muntatges de la Jove companyia 
Nacional d’Andorra, per atreure 
el públic jove al teatre. Van 
actuar el cap de setmana 
del 26 i 27 de març al Teatre 
comunal coincidint amb el Dia 
internacional del teatre. 
I en col·laboració amb 
l’ambaixada de França, el 7 
d’abril amb un muntatge amb 

guardons de prestigi al país veí: 
Les chatouilles (ou la danse de la 
colère). 

Nova proposta el 12 de maig
Per al 12 de maig s'ha programat 
al Teatre comunal L'Oreneta, 
un potent i reconegut drama 
protagonitzat per Emma 
Vilarasau i Dafnis Balduz.

EMMA VILARASAU / DAFNIS BALDUZ

DIJOUS 12 DE MAIG
a les 20.30 h
Teatre comunal d’Andorra la Vella

Venda d’entrades a andorralavella.ad/entrades

PRIMAVERA 
ENS MOU!

ANDORRA LA VELLA
A

ACTIVITATS AL CARRER / MÚSICA / ESPECTACLES / ANIMACIONS
TEATRE / ART / FIRES /  MERCATS / TRADICIONS / ... I MOLT MÉS!

INFO




