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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

Passejar per la zona de vianants de l'avinguda 
Meritxell s'ha convertit en un hàbit quotidià molt 
estès. Fins al punt que hem oblidat que fins fa pocs 
anys per aquest tram hi circulaven cotxes. Aquest 
juliol fa quatre anys d'una de les transformacions 
urbanístiques més rellevants dels últims temps a 
la capital i que és un dels màxims exponents de la 
política per al foment dels hàbits saludables i del 
retorn de l'espai públic per a les persones. Andorra 
la Vella, com la parròquia dinàmica que és, està en 
constant moviment i evolució. Quatre anys després 
d'estrenar el renovat eix comercial, aquests dies 

hi podem passejar meravellats per les decoracions 
florals distribuïdes per diversos punts emblemàtics 
d'Andorra la Vella. No ens en podem estar d'alçar 
la mirada quan caminem per l'avinguda Meritxell 
o pel carrer Callaueta per admirar la bellesa dels 
sostres florals que estaran instal·lats tot l'estiu. L'eix 
comercial continua la seva evolució amb l'inici de 
la construcció d'un nou atractiu com seran les fonts 
sobre el riu a la zona de la Rotonda, que serà una 
realitat l'any vinent i del qual podrem gaudir tant els 
ciutadans com els nostres visitants.
comunicacio@comuandorra.ad
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El Consell de Comú ha 
acordat reforçar les línies del 
Bus comunal de Ciutat de Valls 
i de La Margineda: des de final 
de maig, la línia Ciutat de Valls 
passa cada 15 minuts entre 
les 8 i les 19 hores; i a la de La 
Margineda s'han reforçat les 
freqüències a primera hora del 
matí. El Comú pagarà 88.000 
euros anuals per aquesta 
ampliació del servei, per la 
qual cosa el cost anual del Bus  
comunal serà de 712.821 euros. 
Aquest projecte té pràcticament 
cost zero per als usuaris amb 
l'objectiu de facilitar la mobilitat 

sostenible i reduir l'ús del 
vehicle particular.

Més facilitats per a les famílies
En l’àmbit de Cultura, i amb 
l’objectiu de facilitar l’accés 
als estudis musicals als infants 
i joves, el Consell de Comú 
ha acordat reduir el preu de 
la matrícula de l’Institut de 
Música i, alhora, fixar les tarifes 
de les assignatures en funció 
de la durada de la classe i 
diferenciant si una és individual 
o col·lectiva. A més, s’ha creat 
un banc d’instruments per 
oferir la possibilitat als alumnes 

(especialment als dels primers 
cursos) de llogar-los i reduir, 
així, el cost per a les famílies. 
En paral·lel, s’ha acordat 
recuperar a partir de l’inici 
del proper curs el servei 
d’acompanyament dels infants 
a les activitats extraescolars 
que ofereix el Comú al Centre 
cultural La Llacuna i a la Sala 
polivalent. Amb aquest servei 
de pagament, els monitors 
acompanyen els infants de les 
famílies que ho sol·liciten des 
de la parada de bus escolar a 
les activitats a partir de les 17 
hores. 

Millores al servei dels ciutadans
El Consell de Comú ha acordat, entre altres mesures, reforçar el servei de Bus comunal, 
pràcticament gratuït per als usuaris, per potenciar la mobilitat sostenible. El Comú hi 
destina anualment 712.821 euros

El Consell de Comú, d'altra 
banda, ha aprovat l’Ordinació 
reguladora del procediment 
sancionador de les infraccions 
previstes en la regulació 
del servei d’estacionament 
i l’Ordinació de convivència 
ciutadana. El nou text s'adapta 
a les diferents modificacions 
legislatives i fixa un període 
de 8 dies hàbils per presentar 
al·legacions, i d’un mes per fer 
el pagament de la multa un cop 
s’hagi notificat la resolució de 
la sanció. Un cop transcorregut 
aquest període s’aplicarà un 
20% de recàrrec. 

Facilitar el reciclatge
Suplement de 34.000 euros 
anuals per al reciclatge porta a 
porta a la zona del Cedre.

Menys endeutament
El deute segueix reduint-se i se 
situa per sota dels 23 milions, 
gairebé la meitat que al 2016.

A MÉS A MÉS...

Andorra la Vella homenatja 
Joan Verdú pels mèrits 
esportius aconseguits 
Després dels bons resultats 
assolits als Jocs Olímpics, a la 
Copa d'Europa proclamant-se 
campió a casa i en la darrera 
cita de la Copa del Món, el 
Comú d'Andorra la Vella ha 
celebrat un acte d'homenatge 
a l'esquiador Joan Verdú, fill de 
la parròquia, per reconèixer els 
bons resultats del jove i la seva 
tasca de divulgació del país i de 
la parròquia arreu del món. Es 
tracta, segons la cònsol major, 
d'un homenatge "més que 
merescut" tenint en compte el 
sacrifici que comporta el món de 
l'esquí i la dificultat que suposa 
aconseguir títols en aquest 
esport.

Així doncs, Conxita Marsol 
assegurava el dia de 
l'homenatge que "per a Andorra 
la Vella és un orgull que Verdú 
sigui d'aquesta parròquia i 
que pugui donar exemple als 
futurs esquiadors" que, sens 
dubte, ja tenen una figura en 
la qual inspirar-se de cara al 
seu creixement esportiu. Per 
a l'esportista "és un honor que 
se'm valori tota la feina que hi 
ha al darrere dels resultats", 
sobretot en un acte en el qual 
ha rebut el pin d'argent de la 
corporació envoltat de familiars, 
consellers del Comú i membres 
de la Federació Andorrana 
d'Esquí (FAE).

L'esquiador Joan Verdú rep el pin d'argent del Comú d'Andorra la Vella 
de mà de la cònsol major, Conxita Marsol, en presència del cònsol 
menor, David Astrié.
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Els escolars pensen en la sostenibilitat

Els 12 consellers infantils 
del Consell d’Infants del 2021-
2022, representants dels 242 
alumnes de 5è de primària 
dels sis centres educatius de la 
parròquia, es trobaven a principi 
de juny a la sala del Consell de 
Comú per debatre les propostes 
treballades durant el curs per 
millorar el dia a dia d'Andorra la 
Vella. Bona part de les iniciatives 
han girat enguany al voltant del 
medi ambient. 
Des del Col·legi Sant Ermengol 
van proposar habilitar un parc 
d’exercici ecosostenible que 
s’autoabasteixi amb l'energia 
produïda pels diferents 
elements de joc; i des de l’Escola 
andorrana d’Andorra la Vella, 
mesures per reduir el consum 

energètic i la contaminació 
lumínica de l’enllumenat públic 
amb un sistema que regula la 
intensitat de la llum a través de 
sensors de moviment.
El Col·legi Mare Janer va apostar 
per bancs amb plaques solars 
per carregar els dispositius 
mòbils a les zones comercials 
i de passeig; i des de l’Escola 
francesa d’Andorra la Vella 
van idear una campanya de 
sensibilització per al bon ús 
i manteniment dels lavabos 
públics. Els alumnes de l’Escola 
francesa de Santa Coloma, de 
la seva banda, van proposar 
formar part de la Setmana 
Europea de l’energia sostenible 
mitjançant un seguit d’activitats 
per promoure la conscienciació 

Després d'un curs intens, un 
final de festa amb activitats, 
inflables i jocs era més que 
merescut. El matí del 17 de 
juny els prop de 250 alumnes 
que han participat al Consell 
d'infants van gaudir d'allò més 

El Consell d'infants debat a la sala del Consell de Comú les propostes que han treballat els 
alumnes de 5è de primària durant el curs. Una bona part de les iniciatives són aquest any 
accions per reduir el consum energètic i generar energia neta

social i ajudar a frenar el 
canvi climàtic; i finalment, el 
British College of Andorra va 
demanar organitzar una jornada 
d’acompanyament per a la gent 
gran pels voltants de la festa 
de Sant Jordi per fomentar les 
relacions intergeneracionals.

Projectes assumibles
Totes les propostes es van 
aprovar i ara, tal com va exposar 
la cònsol major, Conxita Marsol, 
es treballarà per intentar 
implementar-les en la mesura 
del possible totalment o parcial. 
Alhora, va agrair la implicació 
dels infants i les escoles amb 
propostes que són assumibles i 
que suposen una millora del dia 
a dia de tota la ciutadania.

de les activitats organitzades 
a l'Estadi comunal Joan 
Samarra Vila. A la tarda ho 
feien els 1.600 infants que han 
participat enguany a les escoles 
esportives, que també van 
celebrar la cloenda del curs.

Un final de festa per passar-s'ho pipa

Sergi González: "Hem de vetllar pels 
turistes però sense oblidar els que hi vivim"

Quin balanç que fa d’aquest 
mandat condicionat per la 
pandèmia?
Soc novell en política comunal, 
una experiència que recomano 
perquè s’aprèn molt. Vaig arribar 
amb molta il·lusió i ganes. La 
pandèmia ens va frenar, va 
arribar l'hora d’unir-nos per 
buscar el millor per la parròquia, 
i vam veure que treballar plegats 
funciona i és gratificant, però la 
nostra presència com a minoria 
a les juntes de govern va durar 
ben poc. Estic aprenent molt 
del funcionament d’aquesta 
maquinària important com és 
el Comú. Com a ciutadà no et 
planteges com arriba l’aigua 
a casa o com s'ha encès un 
fanal i això s’ha de planificar i 
gestionar.

Quina relació tenen amb l’equip 
de la majoria comunal?
Quan vaig començar venia 
a aprendre, sentia que es 
tenien en compte les meves 
aportacions. Les coses han 
canviat: la relació no és 
bona. Em sap greu que no es 
convoquin algunes comissions 
des de fa mesos i crec que és 
important, des de la minoria, 
tenir tota la informació i poder 
aportar plegats perquè tots els 
consellers volem el millor per a 
la parròquia.  

Quins projectes creu que són 
prioritaris per Andorra la Vella?
Sempre dic que les ciutats han 
de ser amigues dels ciutadans, 
vetllant pels turistes però 
sense oblidar els que hi vivim. 

Per això estic molt d’acord 
amb les polítiques de millores 
urbanístiques que potencien 
la qualitat de vida i els espais 
de passeig que s’estan duent a 
terme a la parròquia, o amb els 
pressupostos participatius. 

Què milloraria de l’actual gestió 
comunal?
Jo crec que la corporació no està 
fent una mala feina, però estic 
convençut que podria millorar 
amb les nostres aportacions. 
Crec que el Comú hauria de fer 
més partícips als joves del dia 
a dia de la parròquia, i donar a 
conèixer quines són les ajudes 
socials que podem posar a 
l’abast dels ciutadans en l’actual 
context. També és una pena 
que tinguem una plaça del 
Poble com la que tenim... Tenim 
equipaments sense ús com 
l'antic aparcament dels Pouets 
o els terrenys del Ribaló, i hem 
d'estudiar com podríem posar-
los al servei dels ciutadans.

Quina Andorra la Vella voldria 
deixar als seus fills?
Jo voldria una Andorra la 
Vella amb oportunitats, amb 
qualitat de vida -i anem pel bon 
camí- i amb prosperitat. Per 
això és important crear espais 
compartits on la gent se senti 
còmoda per viure-hi i on ens 
sentim orgullosos de pertànyer-
hi. Jo era dels que marxava a la 
platja per Festa major, però ara 
he descobert que val la pena 
quedar-se aquí, viure la festa i 
transmetre les ganes de viure i 
sentir la parròquia.

El conseller de la minoria pel PS+Independents s'ha incorporat en política aquest mandat, 
fa 44 anys aquest juliol i té dos fills. És un empresari del màrqueting sensorial que crea 
experiències olfactives i recomana a tothom involucrar-se en política comunal
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Els agents de Circulació recuperen la 
diada després de dos anys en blanc

Després de dos anys sense 
poder celebrar la tradicional 
diada dels agents de Circulació 
comunals a causa de la 
pandèmia, Canillo va ser la 
parròquia amfitriona el 6 de 
maig de la XV edició de la 
celebració. A la jornada van 
assistir el cap de Govern, Xavier 
Espot, a més dels cònsols 
de diferents parròquies i una 
representació de 90 agents 
comunals.
Durant l'acte les autoritats van 
lloar la tasca exemplar dels 
cossos comunals en la gestió de 
l’emergència sanitària dels dos 
darrers anys, així com el paper 
de proximitat que exerceixen 

en les situacions en què són 
requerits. 
En el marc de la celebració 
també va tenir lloc la tradicional 
entrega de medalles pels anys 
de servei i trajectòria, així com 

el lliurament dels diplomes 
de graduació als agents de  
circulació incorporats en aquests 
darrers anys, un acte on van ser 
presents els cònsols d'Andorra 
la Vella.

Andorra la Vella, epicentre de la festa 
de la patrona del cos de Policia

Andorra la Vella va acollir el 
17 de maig les activitats centrals 
de la festivitat de la patrona 
del cos de Policia, Santa Maria 

Auxiliadora, que van tenir com a 
eix central l'honor a la bandera i 
la presentació d'armes a la plaça 
del Poble. 

A l'acte van assistir les 
autoritats nacionals i, també, 
representants dels cossos de 
seguretat dels països veïns. 
El Centre de Congressos, 
posterioment, va ser la seu 
de la tradicional cerimònia de 
condecoracions, distincions 
i homenatge als agents que 
es jubilen del cos de policia 
després dels anys de servei.
Durant la celebració de la 
festivitat el cap de Govern, 
Xavier Espot, va valorar la 
seguretat ciutadana d'Andorra 
com a un dels baluards del 
país i va manifestar la voluntat 
política de lluitar contra la 
violència de gènere, un fet 
que es va accentuar durant el 
confinament. També va anunciar 
que ja s'ha arribat a un acord de 
col·laboració amb l'Europol.

'Bem-vindo, presidente!'
La visita oficial d'un espontani i proper president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, va 
aixecar gran expectació entre la comunitat lusitana. Andorra la Vella va ser la seu de la cita

Tothom qui ho va voler va 
tenir l'oportunitat de fer-se una 
selfie amb ell. I de saludar-lo de 
prop i adreçar-li unes paraules. 
El president de la República de 
Portugal, Marcelo Rebelo de 
Sousa, va visitar el 12 de juny 
oficialment Andorra en el marc 
dels actes de celebració del Dia 
de Portugal, de Camões i de les 
Comunitats Portugueses. I a més 
de les trobades al més alt nivell 
que va fer amb el Govern i les 
autoritats del país -a l'arribada 
al Centre de Congressos va 
ser rebut pels cònsols major i 
menor, Conxita Marsol i David 
Astrié-, va voler compartir 

Els cònsols major i menor, 
Conxita Marsol i David Astrié, 
van rebre el 13 de juny la visita 
de l'ambaixador a Andorra, 
Espanya i Cuba, Luca Brandi, 
acompanyat de l'ambaixador 
Carles Àlvarez-Marfany. 
La visita, durant la qual es va 
parlar dels trets comuns que 
tenen Andorra i San Marino com 

a petits estats, va servir per 
enfortir les relacions entre les 
dues capitals. 
En el marc de l'estada,  a més, 
Luca Brandi va signar el llibre 
d'or del Comú. 
Andorra es troba en ple procés 
de negociació de les relacions 
amb la Unió Europea juntament 
amb San Marino i Mònaco.

Enfortint relacions amb San Marino

l'estada amb la nombrosa 
comunitat lusitana que resideix 
a Andorra. 
Molt proper durant tota l'estada, 
que va tenir lloc íntegrament 
a Andorra la Vella, va gaudir 
de les mostres culturals i de 

l'escalf que li van mostrar els 
seus conciutadans, als quals 
va anunciar que s'obrirà un 
consolat general al país. Rebelo 
va manifestar que "Portugal i 
Andorra són països germans" 
amb una "gran amistat".
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En marxa la construcció de les fonts 
de gran format al riu a la Rotonda
Els darrers dies de juny s'iniciava la segona fase de l’embelliment del passeig, que es 
preveu que duri 9 mesos. Les fonts tindran un circuit tancat que recuperarà l’aigua del riu

La fase 2 de l’embelliment 
de la plaça de la Rotonda i els 
entorns arrencava el 28 de juny 
en el tram de passeig del riu 
que uneix la plaça amb el pont 
de París. Les obres, que tenen 
una durada prevista de nou 
mesos, ocasionaran ajustos en la 
circulació de vianants però no es 
preveuen afectacions importants 
per als ciutadans.
L’atractiu principal és la 
construcció d’una font sobre el 
riu Valira, els raigs de la qual 
podran sincronitzar-se amb 
llum i so. Aquest ha de ser un 
reclam tant per als ciutadans 
com per als turistes i un revulsiu 
per contribuir a dinamitzar l’eix 
comercial. 
El turisme, principal motor 
econòmic del país que genera 
riquesa i llocs de treball, busca 
cada dia noves experiències. 
Ho deia la cònsol major, Conxita 
Marsol, juntament amb els 
arquitectes guanyadors del 

projecte CentreS de remodelació 
de La Rotonda i els entorns, Pere 
Cervós i Ricard de Déus.
Pere Cervós, detallava que el 
projecte és totalment respectuós 
amb el medi ambient i que no 

LA XIFRA
2.000
Les fonts podran fer fins 
a 2.000 coreografies 
diferents en unes 
projeccions que duraran 
uns 7 minuts i es repetiran 
cada 20.

afectarà en cap cas el cabal del 
riu. En aquest sentit, s’ha previst 
un dipòsit que recuperarà l’aigua 
del riu perquè s’utilitzin durant 
les coreografies sense, per tant, 
generar cap despesa hídrica 
addicional. Deia també que el de 
les fonts d’Andorra la Vella serà 
un projecte “únic” pel fet que es 
trobin en un riu viu, a diferència 
d’altres existents on l’espectacle 
té lloc en fonts artificials o llacs.
Si bé la previsió pressupostària  
s’estimava en 4,5 milions, el cost 
de l’embelliment serà inferior 
als 4 milions. S'ha reformulat 
el projece sense alterar-ne 
l’essència.

4 anys amb la nova avinguda Meritxell
L'eix comercial es transformava la primavera del 2018 i en un temps rècord de 4 mesos en 
una zona moderna, còmoda i posant el vianant al centre. És un dels màxims exponents de 
la política de pacificació i ampliació dels espais de passeig de la parròquia

Se'ns fa difícil imaginar 
l'avinguda Meritxell abans 
de com és ara: una artèria 
comercial atractiva, còmoda i 
que convida a passejar.
Doncs només han passat 
quatre anys  des que estrenés 
la fesomia actual. Abans, era 
una via per la qual hi passaven 
vehicles des del carrer de la Unió 
i al llarg de tota l'avinguda. 
A l'estiu del 2016, abans de la 
gran reforma, es va fer efectiu 
el tancament de Meritxell entre 
les 12 del migdia i la mitjanit. 
Les limitacions van tenir una 
bona acollida, fins al punt que 
la mesura es va convertir en 
definitiva.
El 3 d'agost del 2018, després 
de quatre mesos intensos 
d'obres que es van fer en un 
temps rècord per minimitzar 
l'impacte en els comerços 
-per això es van fer en bona 
part fora de la temporada 
alta turística-, s'inaugurava la 
nova avinguda Meritxell. En 
el discurs inaugural, la cònsol 
major destacava l'estrena 
"d'un espai urbà de qualitat, 
ampli, funcional, dotat de noves 
tecnologies i accessibilitat 
universal”. Conxita Marsol 

posava en relleu “l’esforç” 
d’imaginació, econòmic i de 
coordinació que va suposar 
haver d’actuar en una superfície 
de 20.000 metres quadrats 
en poques setmanes. L’obra 
va implicar quatre empreses, 
131 persones, el desplegament 
de 32 quilòmetres de cablejat 
i la col·locació de 1.700 
tones de granit. L'aposta per 
l'embelliment de l'eix comercial 
és l'exemple més significatiu 
de la transformació urbanística 

de la parròquia, que treballa 
per oferir més espais per 
als vianants, com l'avinguda 
d'Enclar o el carrer Callaueta. 
La darrera actuació a l'eix 
comercial va ser a la plaça de la 
Rotonda, estrenada l'any passat 
per connectar la part baixa i la 
part alta de Meritxell. Els treballs 
s'emmarquen en una renovació 
integral del passeig del riu entre 
el Pont de París i el carrer Prat 
de la Creu. La segona fase dels 
treballs ja ha començat.

Abans

Abans

Ara

Ara
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S'obre el carrer del Consell General, un 
nou espai per a vianants en ple centre
La nova zona pública, de 1.000 metres quadrats, inclou una plaça de 520 metres quadrats 
i el carrer amb la sortida de l’aparcament Centre històric. L'espai uneix l'Estació nacional 
d'autobusos amb el carrer Prat de la Creu i la seu parlamentària

Andorra la Vella estrenava 
el 22 de juny el carrer del 
Consell General, una nova zona 
per a vianants al centre de la 
parròquia. El nou vial connecta 
l’Estació nacional d’autobusos, 
el carrer Prat de la Creu i la seu 
parlamentària. El carrer del 
Consell General té més de 1.000 
metres quadrats, dels quals 520  
es destinen a una plaça pública 
i la resta al nou vial, amb una 
amplada de 20 metres i voravies 
de 7. El projecte d’urbanització 
de l’espai també ha implicat 
la construcció d’una rampa de 
sortida a l’Aparcament Centre 
històric.
La iniciativa és el resultat d’un 
conveni urbanístic signat entre el 
Comú i el conjunt de propietaris 
de la zona del Prat del Rull, 
organitzats en una Associació 
de Promoció Urbanística (APU). 
El cost total de l’obra, on s’ha 
aprofitat per construir la plaça 
pública complementària al 
vial, ha estat al voltant de 3 
milions d’euros, dels quals 1,2 
milions els ha assumit el Comú 
i la resta, els propietaris de 
la zona. En aquest sentit, des 
de la corporació s’ha agraït la 
col·laboració publico-privada 
per fer realitat el projecte.
La cònsol major, Conxita 
Marsol, acompanyada de la 
síndica general, Roser Suñé; 
el cap de Govern, Xavier 
Espot; els membres del Comú 
i els consellers generals, van 
inaugurar un espai que, a més, 
desemboca al Centre interactiu 
de la bicicleta, el BiciLab 
Andorra, un nou projecte turístic 
que s’estrenarà a la tardor. 
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Una parròquia per recórrer a peu
Els darrers mesos s'han posat en marxa projectes per facilitar els desplaçaments, com el 
nou ascensor que uneix Príncep Benlloch amb Ciutat de Valls, les reformes de la rampa a 
la Callissa Ciutat Valira, del carrer de La Llacuna, i la renovació de molts trams de voravia

Andorra la Vella es segueix 
transformant per fer més 
accessibles els desplaçaments 
a peu i esdevenir una parròquia 
més sostenible. Un dels 
projectes més recents que 
suposarà un canvi substancial 
per als veïns de la zona és la 
posada en marxa, des de final de 
juny, de l'ascensor que connecta 
l'avinguda Príncep Benlloch 
amb la zona de Ciutat de Valls, 
un dels carrers més densificats 
de la parròquia i que presenta 
un desnivell accentuat. La 
instal·lació és adjacent a Casa 

Aristot-Mora (el nou edifici de 22 
habitatges cedits per la Fundació 
Privada Armor i destinats a 
persones amb risc d’exclusió 
social), que es va inaugurar el 
passat 30 de juny. 
A més, la construcció d’un altre 
edifici situat uns metres més 
avall, a l’avinguda Santa Coloma, 
permetrà disposar a mig termini 
d’un altre ascensor fins al 
carrer Prada Motxilla (a la zona 
del Lycée). A efectes pràctics, 
doncs, un cop estigui enllestida 
aquesta segona connexió, anar 
a peu des de Ciutat de Valls al 

passeig del riu serà possible 
fàcilment i en pocs minuts. 
En paral·lel, properament 
s'instal·larà un altre ascensor, 
adreçat especialment a les 
persones amb mobilitat reduïda, 
per salvar un desnivell de 
l’avinguda Meritxell cap al carrer 
Bisbe Príncep Iglesias.

Nova rampa a la tardor 
D'altra banda, el Comú ha 
adjudicat les obres de reparació 
i embelliment de la rampa a 
la Callissa Ciutat Valira, que 
connecta amb l’avinguda 

Des de primers de juliol s'han 
implantat canvis a Riberaygua 
i Travesseres per millorar 
la circulació del barri. Les 
modificacions es fan arran de 
l’inici de les obres d’ampliació 
del Centre Comercial Andorrà, 
que implicaran també la millora 
del Passatge Biscariet que 
connecta Prada Ramon amb 
l’avinguda Meritxell. 
Així doncs, les zones 

Meritxell per la part superior i 
amb el carrer de Fiter i Rossell 
per la part inferior. Els treballs, 
que estaran enllestits a la tardor, 
tindran un cost de 293.354 euros 
i consistiran a reparar i reforçar 
l'estructura de la rampa, renovar 
el sostre i el paviment i fer-hi un 
embelliment general.
Una altra de les reformes que 
està en marxa des de principi 
de maig (es preveu que acabi a 
primers d'agost) és la del carrer 
de La Llacuna, que es transforma 
íntegrament per donar prioritat 
als vianants tot i que es permetrà 
el pas de vehicles per als veïns 
i es mantindran les zones de 
càrrega i descàrrega. Amb l'obra 

(té un cost superior als 500.000 
euros) es refà el claveguream i la 
xarxa separativa, se substitueix 
el paviment, l’enllumenat 
públic, el mobiliari, s’instal·la 
una minideixalleria i es reforça 
l’enjardinat. També s’arranja 
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.

Millores als carrers Esteve Dolsa, 
Gil Torres i Verge del Remei
En la mateixa línia, altres zones 
de la parròquia que estan sent 
objecte de millores són bona 
part del carrer Gil Torres, les 
voravies del qual ja s'han reformat 

i embellit perquè es trobaven 
molt deteriorades, el carrer 
Verge del Remei de Santa 
Coloma, i el carrer Esteve Dolsa 
Pujal, al voltant dels Marginets. 
En aquest darrer cas, i amb la 
voluntat de continuar la línia 
encetada a la zona (ja es van 
refer els carrers la Grandalla 
i les Lloses), s'ha convocat un 
concurs públic per ampliar les 
voravies i s'eixamplar-les força 
amb una mitjana d'amplada de 
2,5 metres i, en alguns trams, de 
fins a 3,75. En el marc d'aquesta 
reforma també s'hi instal·larà 
mobiliari urbà i jardineres i es 
mantindran bona part de la zona 
blava d'estacionament.

d'aparcament per a motos s'han 
eliminat (una part s'ha traslladat 
al passatge l'Aigüeta) per crear 
una gran zona d'estacionament 
gratuït per a motos al pàrquing 
del Parc Central. 
A més, carrers Roger Bernat 
III i Pere d’Urg han canviat de 
direcció per facilitar la circulació 
cap a les parròquies altes i 
evitar sobresaturar l'avinguda 
Tarragona i la rotonda del Km 0.

Places gratuïtes per a motos al pàrquing del Parc Central
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Les pistes de bàsquet, una realitat

La zona esportiva de Prat 
Salit, a Santa Coloma a tocar 
de l’Escola andorrana, ja està 
en marxa. La tarda del 14 de 
juny centenars de ciutadans van 
acudir a la Festa del bàsquet, 
la celebració organitzada 
per estrenar oficialment 
l’equipament fruit dels primers 
Pressupostos participatius. 
Els assistents no es van voler 
perdre ni el concurs de tirs, 
amb la Federació andorrana de 
Bàsquet, durant els qual es van 
regalar pilotes de bàsquet als 
participants; ni l’espectacle Bots 
pel canvi de l’entitat catalana 
Basket beat, especialitzada en 
tallers i concerts fent música 
amb pilotes de bàsquet. 

La cònsol major, Conxita Marsol, 
acompanyada per la resta de 
la corporació i els ciutadans 
que van proposar de fer un 
equipament per poder jugar 
a bàsquet, van inaugurar els 
espais i va agrair a tots els 
ciutadans que l’any passat 
van participar activament en 
el projecte dels Pressupostos 
participatius, tant en la proposta 
d’idees com en el procés de 
votació.

Pistes reglamentàries de 3x3
La zona esportiva consta de 
dues pistes reglamentàries de 
bàsquet de 3x3 que es podran 
fer servir per a competicions 
oficials, una mini pista de futbol 

La proposta d’instal·lar 
màquines que recompensin per 
reciclar a diferents punts de 
la parròquia ha estat la que ha 
rebut més suport popular en la 
segona edició dels Pressupostos 

S'estrena la Zona esportiva de Prat Salit de Santa Coloma, el projecte guanyador dels 
primers Pressupostos participatius, amb una festa del bàsquet amb centenars d'assistents

per a infants, quatre cistelles 
de minibàsquet, un arbre 
multi bàsquet com el que hi 
ha ubicat al Parc Central i un 
espai on practicar tennis taula. 
L'equipament té accés tant 
pel carrer Prat Salit com per 
l’avinguda d’Enclar, i això permet 
creuar la zona esportiva i fer 
drecera.  

participatius, amb un total de 
431 vots. Ara el Comú estudiarà 
com implementar aquest 
projecte sostenible.
688 ciutadans han votat una de 
les 14 idees finalistes d'enguany. 

Màquines que recompensin per reciclar, la proposta 
més votada dels Pressupostos Participatius 2022

La recollida de residus porta a porta 
s'implantarà a Terra Vella passat l'estiu
Terra Vella serà la segona zona de la parròquia en què s'instal·larà el sistema basat en la 
treta de residus convenientment classificats per part dels veïns entre les 21 i les 23 hores

Els 600 residents del carrer 
Terra Vella podran reciclar a 
partir d’aquesta tardor amb 
el sistema de recollida de 
residus porta a porta iniciat el 
setembre passat a la zona del 
Cedre de Santa Coloma com a 
prova pilot i que s’ha implantat 
de manera definitiva vist el 
bon funcionament. D’aquesta 
manera, es replicarà a una 
segona zona de la parròquia, 
eminentment residencial, 
aquest sistema basat en la treta 
dels residus convenientment 
classificats per part dels veïns 
entre les 21 i les 23 hores: cada 
dia els residus sòlids urbans, 
tres cops per setmana els 
envasos, dues vegades el paper i 
el cartró, i un cop el vidre.
El conseller de Sostenibilitat i 
Innovació, Gerard Estrella, ha 
detallat que, per fomentar al 
màxim el reciclatge, s'instal·larà 
també una minideixalleria per 
poder retirar els residus i altres 
tipus de materials fora dels 
horaris establerts.

Més minideixalleries
Alhora, a la zona del Cedre se 
substituirà la minideixalleria 
provisional per una de definitiva 
com les que es troben als 
aparcaments del Parc Central, 
Valira i Meritxell. Des de final 
de juny, a més, s'ha instal·lat 
un altre punt de reciclatge 

a l’aparcament de l’Estació 
Central per donar servei a una 
zona amb un important volum 
de població sobretot arran del 
desenvolupament urbanístic 
que ha experimentat els darrers 
temps. Andorra la Vella ha 
duplicat, doncs, en poc temps el 
nombre de minideixalleries.
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Un delicat espectacle amb 
unes flors dansaires gegants a 
a l'avinguda Meritxell donava la 
tarda de l'1 de juliol la bevinguda 
al primer Andorra la Vella en 
flor, un esdeveniment turístic 
basat en la decoració floral que 
arriba amb vocació de fer-se 
gran. En aquesta primera edició 
s'han instal·lat, en diversos 
punts emblemàtics, estructures 
florals de gran format per 
decorar la parròquia a l'inici de 
la temporada turística. 
En total, quinze instal·lacions 
per aportar color i vida, entre 
les que destaquen les de la 
façana del Comú, la plaça de la 
Rotonda  i l'avinguda Tarragona, 
creades pel florista de renom 
internacional Daniel Santamaria, 
i la de la Creu Grossa, a la part 

alta de l’avinguda Meritxell. 
Aquesta darrera, amb 7 
metres d’amplada i formada 
per les lletres Andorra la 
Vella, quedarà instal·lada 
de manera permanent i té 
vocació d’esdevenir una de les 
instantànies imprescindibles. 
La voluntat del Comú és que la 
iniciativa es consolidi com una 
cita anual imprescindible, tal 
com ho és el Poblet de Nadal, i 
fins i tot que tingui una vocació 
més nacional. La intenció és 
avançar l’esdeveniment en el 
calendari unes setmanes a partir 
de l’any vinent i programar-lo 
al juny, en una època de més 
baixa afluència turística perquè 
sigui un nou revulsiu per a la 
parròquia. 
L'esdeveniment també ha 

Els colors envaeixen la 
capital en la primera 
edició de  l''Andorra la 
Vella en flor'

ofert unes divertides visites 
teatralitzades a càrrec de 
l’expert botànic del segle XIX, 
George Bentham.

Quinze estructures florals de gran format, a més d’un sostre 
de flors de colors a l’avinguda Meritxell, llueixen  entre l'1 i 
el 12 de juliol en diversos punts de la parròquia per celebrar 
un esdeveniment turístic que té vocació de créixer

La primavera s'instal·la a Callaueta
La nova zona per a vianants, al cor de Riberaygua i Travesseres, celebrava del 13 al 15 de 
maig la Festa de la primavera amb espectacles familiars, tallers, majorettes i música

El carrer Callaueta, recentment 
convertit en espai exclusiu per a 
vianants, donava a mitjan maig 
la benvinguda amb majúscules 
a la primavera amb una festa 
impulsada pel Comú i repleta 
d'activitats per a tots els públics. 
Espectacles itinerants, tallers 
de flors comestibles, activitats 
de manualitats per als infants, 
música en directe o ioga al carrer 
van ser algunes de les propostes 
del programa, que va atreure 
centenars de persones al barri 

de Riberaygua i Travesseres 
entre el 13 i el 15 de maig. 
Una de les activitats més 
vistoses va ser la desfilada 
de les Majorettes i la Banda 
de Móstoles, una cercavila de 
música i ball integrada per més 
de 60 persones. 
El carrer, a més, es va engalanar 
amb temàtiques florals i un 
espectacular sostre de flors, que 
es mantindrà tot l'estiu.
La cònsol major, Conxita Marsol, 
recordava el dia de l'estrena que 

aquesta zona de la parròquia ha 
esdevingut en un espai ideal per 
a aquest tipus de celebracions, 
que tenen per objectiu fomentar 
la socialització i generar activitat 
als establiments de la zona. 



20CAPITAL.ad . núm 23 . juliol 2022 21CAPITAL.ad . núm 22 . abril 2022 

El Centre històric bull d'activitat

Els carrers i places del barri antic han viscut uns mesos intensos amb la música del 
Jambo, l'artesania del Mercat de la Vall i les noves tendències audiovisuals de l'Ull Nu

És un dels punts amb més 
encant de la parròquia i no en 
va moltes de les activitats del 
calendari de primavera-estiu 
l'escullen com escenari. Els 
carrers i places del Centre 
històric d'Andorra la Vella han 
acollit els darrers mesos cites 
tan consolidades com el Mercat 
de la Vall, el Jambo Street Music 
Andorra la Vella o el festival 
audiovisual Ull Nu. Propostes 
diferents però complementàries 
per disfrutar dels caps de 
setmana d'una manera 
alternativa. 
El primer cap de setmana de 
maig obria la temporada el 
Mercat de la Vall, la mostra 
d'artesania creativa, art i 
productes agroalimentaris, que 
aglutina una trentena de parades 
i que se celebra cada primer 
dissabte de mes fins a l'octubre. 
Enguany, com a novetat, ha 
incorporat el Mercat de la Vall 
menuts, una activitat adreçada 
a infants perquè els participants 
juguin a fer de paradistes i 
atreure el públic familiar.
A les tardes, a més, hi ha cada 

mes una activitat gratuïta, ja 
siguin tallers infantils de joieria 
artesanal amb paper o activitats 
de quimogrames, una tècnica 
que combina procediments 
i materials de la pintura i la 
fotografia.

Art i música en directe
Els darrers dies de maig 
arribava el torn de la 9a edició 
del festival audiovisual Ull nu 
amb la voluntat de difondre i 
promoure la creativitat, l’art, 
la cultura i el talent de joves 
creadors procedents d’arreu 
del territori Pirineus. La 
mostra va dur a la parròquia 
les tendències creatives més 
innovadores, amb instal·lacions 
artístiques en diferents punts 
emblemàtics del Centre històric 
que van lluir especialment a 
la nit, realitat augmentada, 
una exposició sobre els NFT 
(el fenomen que en molt poc 
temps ha revolucionat els 
mercats de l'art tradicional 
i de les criptomonedes), 
tallers, xerrades, concerts i 
el ja consolidat concurs de 
curtmetratges i llargmetratges.
I per tancar el cicle, entre el 
16 i el 18 de juny el Jambo va 
viure una de les edicions més 
participatives. El bon temps i 
les ganes de música en directe 
van omplir de gom a gom els 
diferents escenaris distribuïts 
pel barri durant els quals van 
passar 45 grups (més de la 
meitat, del país) i prop de mig 
miler de músics amb una gran 
varietat d'estils. 
Una de les propostes que va 
tenir més públic va ser el concert 
conjunt de l’ONCA, els Black 
Thursday i el Cor Rock d’Encamp 
amb 110 músics junts en un 
escenari: la plaça Guillemó, 
on no hi cabia ni una agulla, va 
vibrar literalment amb els grans 
èxits de dos dels festivals de 
rock més importants de l’escena 
mundial, com Woodstock i 
Monterrey.

La tarda i vespre del 9 de juny va tornar el Concèntric al barri, un 
esdeveniment de dinamització comercial que va fer per segon 
any consecutiu per oferir descomptes i promocions, música en 
directe, animacions i activitats per a tots els públics. Durant 
tota la tarda i fins les deu de la nit, els ciutadans es van poder 
fer selfies digitals, gaudir d'una desfilada de moda al carrer , 
escoltant sessions de DJ's o fent zumba amb música flamenca 
mentre feien compres amb descomptes als establiments 
adherits. El Concèntric va comptar amb la implicació de 
l’Associació de comerciants del Centre històric.

Una tarda de compres al Concèntric
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Espectacular Toni Bou
El multicampió del món de trial, Toni Bou, i els pilots Jordi Pascuet i Marcel Justribó, fan 
una exhibició de trial i presenten el seu equip davant de centenars de persones

Toni Bou va tornar a exhibir el 
seu saber fer, demostrant que 
no té rival. L'espai de l'antiga 
caserna de bombers acollia el 27 
de maig un espectacular xou de 
trial amb el multicampió del món 
com a protagonista, acompanyat 
dels pilots Jordi Pascuet i Marcel  
Justribó en un circuit habilitat 
per fer cabrioles sobre dues 
rodes. 
Els salts pels aires i tombarelles 
impossibles que Toni Bou, 30 
vegades el millor del món, 
domina a la perfecció van 
deixar amb la boca oberta 

centenars de persones que no 
es van voler perdre l'exhibició, 
que va comptar amb el suport 
del Comú, i que va precedir la 
presentació de l'equip Bou and 
Pascu Racing Team. 
Així doncs, després de 
l'espectacle, la resta dels 
integrants de l'equip -Jordi 
Lestang i Gaudi Vall, a manca de 
l’escocès Ben Dignan, que no va 
poder ser present a causa de la 
gestió del seu visat- van saludar 
el públic i van donar a conèixer 
el trial a aquells que no hi estan 
familiaritzats.

Dinamització comercial
Des del Comú, la consellera de 
Desenvolupament estratègic 
i comercial i de Projectes 
Participatius, Meritxell López, 
va exposar la satisfacció per 
donar suport a una iniciativa 
atractiva per als ciutadans, i 
que, novament, va esdevenir un 
reclam per als ciutadans i un 
catalitzador d'una de les zones  
comercials més importants de la 
parròquia com és la confluència 
de l’avinguda Meritxell i 
l’entrada al barri de Riberaygua i 
Travesseres. 

Andorra la Vella va organitzar 
la tarda del 28 de maig un 
Zumbató solidari en benefici 
de la Creu Roja. Un centenar 
de persones de totes les edats 
van acudir a la plaça de l'antiga 
caserna de bombers per sumar-
se a aquesta acció esportiva 
popular impulsada pel Centre 
esportiu dels Serradells i 

Zumba solidària per la Creu Roja
Princiesport, i que va comptar 
amb la col·laboració de 
Viladomat i Hard Rock Andorra. 
En total es van recaptar més de 
900 euros que l'entitat solidària 
destinarà al diferents projectes 
i activitats que du a terme en 
l’àmbit de la salut mental i les 
addiccions, especialment entre 
la població més jove.

L’emoció de l’esport al cor de la capital
El Parc Central ha tornat a ser la seu del village de l’Andorra Multisport Festival, que 
entre el 24 de juny i el 3 de juliol ha acollit quatre proves de ciclisme, MTB, trail running i 
l’IRONMAN 70.3, que va culminar amb la semimarató pel centre urbà de la capital

La 2a edició de l’Andorra 
Multisport Festival, un gran 
esdeveniment d’esports de 
resistència i aventura, es 
consolida al Principat amb 
més impacte i presència 
internacional. 
Andorra ha estat de 
nou l’escenari de quatre 
esdeveniments de ciclisme, 
MTB, trail running i l'IRONMAN 
70.3 amb més de 3.000 
participants entre el 24 de juny 
i el 3 de juliol. En aquesta edició 
2022 hi han pres part més de 
3.000 esportistes (70% dels 
quals nous respecte de l’any 
passat) de trenta nacionalitats 
diferents, i més de 6.000 
acompanyants dels inscrits. 

Corredors arreu de la parròquia
Per tancar l’Andorra Multisport 
Festival, el diumenge 3 de juliol 
es va celebrar l’IRONMAN 70.3 
Andorra. En aquesta competició,  
de molta exigència física, els 
atletes van nedar en el llac que 
es troba a més alçada de totes 
les proves IRONMAN d’Europa, 
el Llac d’Engolasters, van 

recórrer tot seguit en bicicleta el 
nord del país, afrontant el famós 
coll d’Ordino dues vegades, i 
van acabar el circuit corrent 
pels carrers i el passeig del riu 
d’Andorra la Vella. 
Un fet destacable perquè és de 
les poques curses IRONMAN 

que transcorre per la capital 
d’un país. 
En aquesta edició, tot i que 
el village s'ha instal·lat al 
Parc Central, s'han mantingut 
operatives una tercera part de 
les places de l'aparcament, 
aproximadament, unes 150. 

Cursa popular amb 3.000 corredors
Fins a 3.000 persones 

s’aplegaven el 15 de maig per 
disputar l'11a cursa popular 
de l'esport per a tothom, una 
competició que enguany ha 
recuperat la normalitat després 
de la pandèmia i que té com a 
finalitat promocionar l'activitat 
física i saludable. 
Es tracta de la tercera edició 
amb més participació des dels 

inicis de la cursa popular.
Els atletes de totes les edats 
podien escollir entre disputar la 
cursa de 5 quilòmetres o la de 2, 
i en totes dues hi va haver una 
gran participació de corredors 
i corredores. El tret de sortida 
es feia a Escaldes-Engordany, 
mentre que l'arribada i entrega 
de premis es va dur a terme al 
Parc Central d'Andorra la Vella.
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Festa de Sant Joan amb ball i gresca

El poble de Santa Coloma 
posava en marxa a final de maig 
L'Enclau, el nou espai de trobada 
social situat al residencial 
Prat Condal adreçat a tots els 
ciutadans de Santa Coloma. 
L’espai s'ha obert en substitució 
de la Casa Quim Dolsa, l’antiga 
casa pairal, que ha tancat 
recentment. 
La voluntat del Comú és que 
els ciutadans del poble es facin 
seu aquest espai i expressin a 
través d’una enquesta quins 

usos li volen donar perquè s'ha 
volgut evolucionar i  adaptar el 
concepte tradicional de casa 
pairal per oferir un espai més 
dinàmic i participatiu. 
Així doncs, hi ha un petit bar, una 
sala de jocs adreçats als infants, 
un espai amb ordinadors, una 
sala polivalent per fer activitats 
(entre les quals, alguns dels 
cursos i tallers que s’ofereixen a 
la gent gran, com classes de ioga 
o de gimnàstica) i una sala de 
reunions.

Està obert de dilluns a dissabte 
d’11.30 a 19 h i compta amb 
un treballador del departament 
de Social per atendre les 
necessitats dels usuaris.

Un nom amb història
La denominació de ‘L’Enclau’ ve 
de l’intent de posar en marxa 
una cooperativa solidària a 
la Torre dels Russos, a Santa 
Coloma, l’any 1916. El nom, 
doncs, relaciona la història amb 
el concepte de comunitat. 

Més de 200 persones van 
celebrar la tarda del 21 de juny 
la festa Sant Joan de la gent 
gran, l'avantsala a la celebració 
popular que es du a terme cada 

El servei, al residencial Prat 
Condal, obre de dilluns a 
dissabte d’11.30 a 19 h

Santa Coloma 
obre L'Enclau, 
un nou espai 
social de 
trobada

any per a les persones majors de 
60 anys de la parròquia. 
La festa, que va tenir lloc al 
Centre de Congressos, va 
tornar amb tot el seu esplendor 

després de dos anys d'afectació 
per la Covid. Hi va haver un 
gran amb ball, berenar, fotos 
divertides, molt bon humor i, 
sobretot, ganes de passar-ho bé.

4.000 places a les activitats d'estiu
El Comú ofereix enguany 

prop de 4.000 places entre el 
4 de juliol i el 7 de setembre 
en el marc del programa Viu 
l’estiu, que té per objectiu donar 
opcions per a totes les edats, 
afavorir l’activitat esportiva 
i donar resposta a l’elevada 
demanda de les famílies.
Al programa hi ha campus 
esportius, activitats als casals 
per als infants més petits, 
colònies i estades esportives 
fora d'Andorra per a joves i 
activitats de lleure al Rusc.

Petits aprenents de l'escola Bauhaus
Els alumnes del taller de 

plàstica de l'Escola d'art, que 
tenen entre 7 i 12 anys, han 
exposat durant tot el mes de 
juny al Centre cultural La Llacuna 
el fruit del treball d'aquest 
curs, que ha versat al voltant de 
l'Escola de la Bauhaus, amb el 
color, la llum i la festa com a fil 
conductor.

Els menuts se'n van al 'col·le' dels grans
Amb l'arribada de l'estiu 

s'atansa el final de curs i això 
és sinònim, moltes vegades, de 
comiats i d'inici de noves etapes.
Les escoles bressol comunals 
van viure el 18 de juny un 
matí de moltes emocions amb 
la graduació dels alumnes 
més grans, que al setembre 
comencen l'escola. 
Una quarantena d'infants (29 
de l'escola bressol Conxita 
Mora Jordana i 14 de la de 
Santa Coloma) van dir adeu a 
les educadores i als companys 
en una festa familiar a la qual 
també va assistir la consellera 
de Social, Meritxell Pujol.
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Millores a l'entrada i al camí d'Enclar

En marxa la reconstrucció del 
campanar de Sant Vicenç d'Enclar
A mitjan abril es col·locava la primera pedra del campanar en la darrera fase de la 
reconstrucció d'un dels monuments més antics i preuats de la parròquia i el país

Les obres de reconstrucció 
de l'emblemàtic campanar 
de l'església de Sant Vicenç 
d'Enclar començaven mitjan 
abril amb la col·locació de la 
primera pedra, en l'última fase 
de la restauració d'un dels 
monuments més antics del país, 
datat al segle VIII.
El projecte, a càrrec de l’equip 
tècnic del departament 
de Patrimoni Cultural i els 
arquitectes Carles Brull, Lluís 
Gimjaume i Andreu Canut, 
s'està fent de la manera més 
fidedigna possible. Així doncs, 
el campanar s'aixeca amb el 
mètode tradicional de col·locar 
les pedres i relligar-les amb 
morter de calç. A més, les més 
de 450 pedres identificades 
en el desenrunament es 
restitueixen a partir de la 

tècnica inèdita de fotografia 3D 
i diversos punts de referència. 
Durant l'obra, que el Govern 
estima que pot estar acabada 
a la tardor, també s’adequaran 
l’interior de la nau amb el 
paviment original, senyalitzant 
l’espai exterior i millorant la 
il·luminació. 

La càpsula del temps
El cap de Govern, Xavier 
Espot, la ministra de Cultura i 
Esports, Sílvia Riva, i els cònsols 
d’Andorra la Vella, Conxita 
Marsol i David Astrié, van ser 
el 21 d'abril els encarregats 
de posar la primera pedra del 
campanar. També hi van deixar 
una càpsula del temps amb 
fotos del monument de diferents 
èpoques, un usb amb el projecte 
de reconstrucció i diaris del dia.

L'entrada i el camí d'Enclar, 
un dels espais naturals més 
visitats de la parròquia, s'han 
millorat recentment de cara a 
l'inici de la temporada d'estiu, 
durant la qual es vol potenciar 
turísticament el vessant natural 
d'Andorra la Vella. 
Així doncs, s’ha embellit la zona 
d’accés a la vall (al final del 
carrer dels Barrers) i s’hi han 
incorporat elements nous per 
fer més atractiva i fàcil l’entrada, 
a més de posar més fàcil la 

Una altra de les actuacions 
d’embelliment que ha dut a 
terme recentment el Comú és 
l’adequació del camí d’accés 
a l’església de Santa Coloma 
amb pedra seca, molt més 
integrada a l’entorn patrimonial. 
D’aquesta manera es potencia 
un dels espais més emblemàtics 
i visitats del país.

Pedra seca als entorns de l'església de Santa Coloma

Un jaciment amb 
activitat des de 
l'edat de bronze 
El jaciment del roc d’Enclar 
de Santa Coloma, un dels 
més grans i més estudiats 
del Principat, destaca 
per la permanència de 
l’església de Sant Vicenç. 
El jaciment és un espai on 
l’activitat humana ha estat 
present des de l’edat de 
bronze (2300 aC) fins al 
segle XX de la nostra era, 
un fet excepcional en el cas 
d’Andorra. 
L’església és una de les més 
antigues del país i símbol 
de la creació de l’estat 
andorrà.

Mentre es duia a terme aquesta 
obra, a més, es van registrar 
unes troballes arqueològiques: 
dues tombes, possiblement 
medievals, i les restes d’un 
mur que s'havia aixecat a la 
zona. A l’entorn de l’església 
preromànica, de fet, es troba 
la necròpolis medieval i el 
cementiri modern.

informació al visitant i marcar el 
camí amb elements naturals. 
Més amunt, ja a Enclar, també 
s’han fet actuacions al camí de 
la Llisanda: s’ha recuperat el 
camí, que havia estat afectat 
per una esllavissada, i s’hi han 
instal·lat cadenes i escales 
noves per facilitar-ne la visita, a 
més de nova senyalització. 
En paral·lel, a la zona de 
la cascada, un dels espais 
més destacats de la vall, 
properament s’hi faran també 

actuacions puntuals, com la 
col·locació d’un punt per 
poder-se fer selfies, vista la 
bona acollida que tenen.
Amb aquestes dues millores, 
tal com ha explicat el 
conseller de Patrimoni natural 
i d’Aparcaments, Gerard 
Menardia, s’estableix una ruta 
circular que permet visitar la 
zona, tant començant des del 
carrer dels Barrers com des del 
carrer major del poble de Santa 
Coloma.
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Un estiu per descobrir Andorra la Vella
Fins al 4 de setembre el Comú ofereix 11 activitats per conèixer d'una manera diferent la 
parròquia: des de visites teatralitzades pel Centre històric fins a una jornada d'apicultura

L’oferta turística d’aquest 
estiu a Andorra la Vella ja està 
a punt. Aquest any, fins al 4 de 
setembre els ciutadans del país 
i els turistes podran escollir 
entre 11 visites diferents, 
pensades per oferir experiències 
i complementar la important 
oferta de compres. Un dels 
objectius d’aquesta edició és 
potenciar el vessant natural, 
amb estades guiades a la vall 
d'Enclar i al bosc Negre.
El conseller de Cultura i de 
Promoció turística, Miquel 
Canturri, ha exposat, que l’oferta 
d’aquest estiu inclou també 

les visites teatralitzades, una 
de les activitats que més èxit 
tenen entre els visitants, que 
cada cop més van a la recerca 
d’experiències. Com a novetat 
hi ha la visita Les veïnes del 
barri antic per mostrar el Centre 
històric d’Andorra la Vella de la 
mà de tres veïnes vingudes dels 
anys 70. 
Davant la bona acollida de l’any 
passat, es mantenen l’activitat 
de ser apicultor per un dia a 
Santa Coloma, i les visites de La 
Santa, el Rusc i el Comte i Anton 
Fiter i Rossell espera una visita. 
En paral·lel, segueixen les 

Donació d'AUTEA al Camí del Tamarro
El Camí del Tamarro, a la zona 

de la Comella, compta des de 
principi de juny amb unes noves 
instal·lacions artístiques: dues 
casetes de l’obra Casa Meva és 
Casa Teva, de l’artista Émilie 
Klasen i que es van exposar a 
la quarta edició de la Biennal 
Internacional d’Andorra Land Art 
2021. 
L'artista i l’Associació del 
Trastorn de l’Espectre de 
l’Autisme d’Andorra (AUTEA) 

han donat l’obra a la parròquia 
perquè la gaudeixin els infants. 
El Comú, molt agraït pel gest, 

l'ha posat al Camí del Tamarro, 
en ser un espai freqüentat 
especialment per famílies. 

visites als nuclis antics de Santa 
Coloma i la capital.

Dues noves guies
El Comú, a més, ha editat 
enguany dues noves guies. D'una 
banda, un plànol que mostra 18 
dels camins marcats d’Andorra 
la Vella amb les distàncies, 
temps mitjans de recorregut i 
punts d’interès. De l’altra, una 
guia turística específica de Santa 
Coloma, que té per objectiu 
potenciar els atractius turístics 
més importants d’aquesta 
part de la parròquia, força 
desconeguda per a molts.

El ral·li més antic del món, a casa
L'aparcament del Parc Central ha acollit la mostra dels més de 200 vehicles clàssics del 
Tour Auto, una de les cites del motor de referència a França i de més prestigi mundial

El darrer cap de setmana 
d'abril va ser, indiscutiblement, 
un cap de setmana de motor a 
Andorra la Vella. Els carrers de la 
parròquia van veure desfilar 
autèntiques joies clàssiques 
participants al Tour Auto, un dels 
ral·lis més antics del món que 
aquest any va incloure Andorra 
dins del circuit francès de la 
cursa. 
A més, l'aparcament del Parc 
Central va rebre els més de 230 
vehicles que van competir en 
l'edició d'aquest any en una gran 
exposició que va generar molta 
expectativa entre els ciutadans. 

Models exclusius
Es van poder veure vehicles 
exclusius com el Ferrari 365 
GTB/4 Grup 4 (model al que se 
li va fer honor aquesta edició), 
vehicles pioners dels anys 
50 que rarament es veuen en 
circulació com ara un Panhard 

Dyna X87 1953, un Volvo 
PV 444 1957 o bé, un BMW 
Isetta 1958, entre d’altres. 
També n'hi va haver d’atípics 
com ara un Ligier JS2, un Ford 
GT40, un Lamborghini Miura, 
un Mercedes-Benz 300SL,... a 
banda dels ja més habituals a 
la carrera com els Aston Martin 
DB2 1953, el Jaguar XK120 
1954 o el Triumph TR2 1955.
A més, per als infants es va 
habilitar l'espai batejat com el 
Mini Tour, on els més menuts 
van poder pujar a un mini Ferrari 
creat per a l’ocasió i iniciar-se en 
el món de la conducció.

L'Andorra Rally, també al 2022 i 2023
L'Andorra Rally seguirà 

a Andorra la Vella durant 
les edicions 2022 i 2023. 
L’Automòbil Club d’Andorra i el 
Comú han renovat el compromís 
mitjançant el qual el ral·li 
mantindrà la base operativa a 
la capital durant les edicions 51 
i 52. Així ho estipula el conveni 
rubricat entre la cònsol major, 
Conxita Marsol, i el president 

de l’Automòbil Club d’Andorra, 
Enric Tarrado.
El 51 Andorra Rally se celebrarà 
el proper 17 de setembre amb 
un nou format que actualment 
s’està dissenyant per part d’ACA 
Esportiva. El parc de vehicles 
i el final de ral·li tindran lloc a 
l’aparcament Prada Casadet, 
mentre que el podi de sortida 
estarà al pont de la Rotonda. 
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Un Sant Joan de falles i molt 'rumbero'
Les falles han tornat a rodar pel Centre històric davant de centenars de ciutadans i 
després de dos solsticis d'afectacions davant de centenars de ciutadans. I a plaça del Poble 
ha tornat a sonar de nou amb força la música de w Los Manolos

El foc va rodar i la rumba va 
ressonar ben fort. Sant Joan 
ha estat enguany de nou una 
celebració festiva, com la 
d'abans de la pandèmia, en la 
què els ciutadans han demostrat 
que tenen ganes de passar-ho 
bé i mantenir les tradicions. 
Una de les més esperades, 
i després de dos solsticis 
d'afectacions, ha estat la 
rodada de falles pels carrers del 
Centre històric amb els Fallaires 
d'Andorra la Vella. 
El foc provinent del Canigó -i 
que va rebre en el tradicional 
acte oficial la síndica general, 
amb la resta de les autoritats, a 
la plaça del Consell la tarda de 
la revetlla- va girar amb tota la 
seva espectacularitat i enfront 

centenars de persones, generant 
novament l'ambient propi d'una 
de les nits més curtes de l'any 
en què el so dels petards i l'olor 
de pólvora són a cada racó. 
La rodada va posar punt i final a 
la plaça del Poble i va donar pas 
al Ball de Bruixes, amb l'Esbart 
Dansaire, i el final de festa amb 
la música de Catfolkin.  
Una nit de gresca que va 
continuar, el dia 24, amb la Festa 
del Poble i la música de Los 
Manolos, que ja ha esdevingut 
pràcticament una tradició a la 
parròquia cada dia de Sant Joan. 
Amb una plaça del Poble ben 
plena, tothom va ballar amb els 
grans èxits de rumba catalana, 
a més de gaudir del vermut que 
el Comú va repartir entre els 
assistents. 
Ja a la tarda, va ser l'hora dels 
més menuts amb l'espectacle 
Que peti la plaça de la 
companyia Xip-Xap. 
El castell de focs previst  per al 
vespre, però, es va suspendre 
davant de l'elevat risc d'incendi i 
les altes temperatures.

La piscina exterior dels Serradells reobre per 
donar la benvinguda a l'estiu
El 24 de juny es va donar el tret d'inici de la temporada de bany 
amb la reobertura de la piscina exterior del Centre esportiu dels 
Serradells, que va tornar a acollir banyistes després de tres 
estius sense activitat per les obres de reconstrucció de la piscina 
olímpica. El dia de l'obertura, amb motiu de la Festa del Poble, 
hi va haver accés gratuït, amb activitats aquàtiques dirigides 
i inflables per als infants al pavelló. Per les instal·lacions van 
passar més de 500 usuaris.

L'Associació de Fallaires ha regalat dues capes al Comú en 
agraïment al suport i perquè les autoritats participin activament 
en el tret de sortida de la nit del foc que es fa cada any a la plaça 
del  Consell.

Dues capes de fallaires per al Comú
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Música per recaptar fons per l'Unicef
L'Institut de Música va oferir la 

tarda del 16 de juny un concert 
per celebrar el 75è aniversari 
de l'Unicef, una cita que va tenir 
un caràcter solidari ja que la 
recaptació es va destinar als 
projectes que té actualment en 
marxa l'entitat a Afganistan, 
Bangladesh i Buthan. 
En el recital també van participar 
alumnes de l’Aula de teatre i de 
l’Escola d’art amb creacions al 
voltant dels drets dels infants. 

L'Esbart Dansaire festeja els 40 anys de 
vida amb un festival carregat d'emoció

Les 3 seccions de l'entitat pugen a l'escenari del Centre de Congressos per celebrar amb 
molta dansa que al llarg de les últimes quatre dècades han impulsat la cultura popular

L’Esbart dansaire d’Andorra 
la Vella celebrava el 15 de maig 
el festival del 40è aniversari al 
Centre de Congressos en un acte 
molt emotiu. Sota el títol Els 40 
que ballem van festejar les quatre 
dècades l'entitat de la millor 
manera que saben fer: ballant. 
Les tres seccions de l'Esbart, 
amb infants a partir dels 5 anys 
fins als adults, van interepretar 
11 danses, algunes de noves 

i altres que ja formen part de 
l'imaginari col·lectiu. 
Així doncs, van obrir el 
festival amb l'estrena del Ball 
d’escudellaires, una dansa 
creada en agraïment a la 
Confraria d’Escudellaires 
d’Andorra la Vella, per haver-los 
dedicat el plat de l’escudella 
de l’any 2021. En l'espectacle 
també es va poder tornar a veure 
La Roseta de Tallaví, un ball que 

es va estrenar l’any 2019, i altres 
com De pares a fills, La Mariana, 
Polca xotis del Cadí, Ball remenat 
i Dues polques. L'espectacle 
va comptar amb la música en 
directe de l’Orquestrina Trama. 

Protagonisme a la Festa Major
L'Esbart, en aquest 2022 
d'aniversari, serà un dels grans 
protagonistes de la Festa Major 
d'enguany.

La mostra de gastronomia i folklore 
torna a la Setmana de la Diversitat
Les entitats surten de nou al carrer, i ja sense restriccions, per celebrar el cicle que 
s'impulsa des de fa 12 anys per mostrar la varietat de cultures que conviuen a Andorra

Música, folklore i molta 
gastronomia d'arreu del món. 
Són l'essència del dia gran de 
la Setmana de la Diversitat, que 
enguany ha tornat a celebrar-
se a la plaça Guillemó amb 
tot l'esplendor (amb més de 
25 entitats participants que 
van desfilar per l'avinguda 
Meritxell amb els vestits típics) 
i sense restriccions després 
de dos anys de pandèmia. A 
mitjan maig Andorra la Vella 
tornava a celebrar la Setmana 
de la Diversitat, un cicle que la 
parròquia impulsa des de fa 12 
anys per mostrar la varietat de 
cultures que conviuen al país. 

Llengües i tradicions
A la mostra gastronòmica, s'hi 
van sumar aquest any l'exposició 
de gran format Interculturalitat 
al voltant del gran volum de 
llengües que es parlen al país; 
una mostra de vestits típics 
de l’Índia i Ucraïna; tallers per 
pinyates adreçats als infants i 
una xerrada sobre importació i 
exportació cultural. 

Festa de Sant Jordi sota cobert
La pluja enguany no va donar 

treva i va obligar a celebrar la 
festa de Sant Jordi sota cobert. 
El Centre de Congressos va ser 
aquest 2022 el punt de trobada 
de la festa del llibre i la rosa que, 
malgrat tenir un format diferent, 
va ser tot un èxit. 
Des de primera hora del matí 
i fins al vespre centenars de 
ciutadans van apropar-s'hi a la 
recerca de noves adquisicions 

literàries, manualitats o roses; 
o conèixer l'oferta de les 
entitats culturals participants 
(en aquesta edició hi ha haver 
43 expositors, un 30% més 
respecte l'any passat).
Durant la jornada també hi va 
haver activitats, com teatre i 
música per a infants, concerts i 
signatures de llibres, a més del 
tradicional Nascuts per llegir que 
impulsa la Biblioteca pública.
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124.678 euros a subvencions culturals
El departament de Cultura 

ha atorgat aquest 2022 
subvencions a entitats i 
projectes culturals per valor 
de 124.678 euros, una xifra 
similar a la dels ajuts d'abans de 
l’arribada de la pandèmia. Una 
part està reservada a tres de les 
entitats declarades d’interès 
públic, que reben una aportació 
econòmica especial: l’Esbart 
Dansaire, que a més dels 27.615 
euros atorgats per a aquest 
curs ha rebut una subvenció 
suplementària de 50.000 euros 
per l’organització dels actes 

Més concerts d'orgue i fins al desembre
El festival d'orgue Orgue&nd 

ha ampliat aquest any la 
programació i ofereix un total de 
9 concerts. També s'amplia el 
calendari, i enlloc de concentrar 
tots els recitals a l'agost, els 
concerts s'han repartit des del 
maig fins al desembre. 
6 dels 10 recitals que conformen 
el festival tenen lloc a Andorra la 

Vella, a l’església de Sant Esteve. 
Com a novetat d’enguany, entre 
els músics hi ha representants 
de diversos països, com Corea 
i Sud-Àfrica, més enllà de les 
nacionalitats ja tradicionals 
d’Andorra, Alemanya, Espanya i 
Itàlia. La programació completa 
del festival es pot consultar a 
www.amicsdelsorgues.com.

El Ballet Béjart tanca La Temporada
El Béjart Ballet Lausanne 

va tancar el 2 de juny La 
Temporada (organitzada pel 
Comú i MoraBanc) amb dansa en 
majúscules i un espectacle que 
va posar dempeus el públic.
13 anys després van tornar a 
Andorra la Vella per oferir un 
viatge esplèndid per l’univers 
de Maurice Béjart, creador de la 
companyia i referent mundial del 
sector per haver obert el món de 
la dansa a un públic molt més 
ampli. 
L'espectacle, programat 
per al febrer, es va haver de 
reprogramar per una afectació de 
Covid a la companyia.

del 40è aniversari; l’Associació 
de Fallaires, amb una ajuda de 
5.982 euros i l’Orfeó andorrà, 
amb 9.581 euros. La resta de les 

subvencions (31.500 euros) es 
reparteixen entre tretze entitats 
culturals i artistes que les van 
sol·licitar al seu dia.
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