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La celebració d'esdeveniments de caràcter popular 
com són el Poblet de Nadal, la cavalcada dels Reis 
Mags d'Orient o l'escudella popular per Sant Antoni 
evidencien el retorn a una normalitat que havia 
quedat alterada durant la pandèmia. Fa goig veure 
com s'omplen els carrers i també els auditoris amb 
espectacles com els concerts de Lang Lang o de 
Joan Manuel Serrat. Són propostes que el Comú 
d'Andorra la Vella tira endavant per promoure la 
cohesió social, sense deixar de banda aspectes 
importants de la vida quotidiana, com la neteja dels 
carrers o les inversions en la xarxa d'aigua potable, 

imprescindibles per al nostre benestar.
Arrenquem un any amb diversos projectes realitzats 
i d'altres que s'iniciaran i que són d'una importància 
cabdal. Entre els més destacats, els projectes per 
impulsar la construcció de pisos de lloguer a preu 
regulat, l'ampliació i millora d'una de les portes 
d'entrada a la parròquia com és el carrer Doctor 
Vilanova, l'habilitació de la Roureda de La Margineda 
com a parc públic des d'on contemplar el jaciment 
medieval, o la construcció de les fonts sobre el riu 
Valira a la Rotonda com a nou atractiu turístic.
comunicacio@comuandorra.ad

Respectar els drets dels infants

Andorra la Vella és parròquia amiga de la infància 
d'UNICEF, que entre d'altres, implica la difusió de la 
Convenció dels drets dels infants entre la població. 
És per això que al Capital.ad trobareu segells en 
aquelles notícies on s'expliquen actuacions del Comú 
que contribueixen a fer complir aquests drets.
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El Comú d’Andorra la Vella impulsarà la posada al 
mercat d’un centenar de pisos de lloguer a preu regulat
Estaran distribuïts en dos edificis: un de nova construcció a la zona de Ciutat de Valls i que disposarà d'aparcament tant per 
als llogaters com per als veïns d'una zona amb dèficit de pàrquing; i l'altre, a Santa Coloma, en un edifici de propietat comunal

 El Comú d’Andorra la Vella 
impulsarà durant els primers 
mesos de l’any dos projectes 
que permetran posar al mercat 
immobiliari de lloguer una 
norantena d’habitatges a preu 
regulat. Així ho va donar a 
conèixer la cònsol major, Conxita 
Marsol, durant la sessió de 
Consell de Comú en què es va 
aprovar el pressupost del 2023. 
D’una banda, a la primavera es 
preveu que surti a concessió la 
construcció d’un edifici al barri 
de Ciutat de Valls en un terreny 
de propietat comunal. I de 
l’altra, el Comú posarà al mercat 
de lloguer un edifici, també de 
la seva propietat, situat a Santa 
Coloma i que ja té l’estructura 
bastida, amb la qual cosa el 
termini de construcció podria ser 
relativament curt.

El pressupost aprovat 
pel Consell de Comú 
reflecteix la consolidació del 
projecte iniciat el 2016 de 
transformació d’Andorra la 
Vella en una parròquia per a 
les persones amb la creació 
de nous equipaments i 
valorització d’espais. 
El carrer Doctor Vilanova, 
una de les portes d’entrada 
principals a la capital que 
connecta l’avinguda Tarragona 
amb el carrer Prat de la 
Creu, millorarà i s’ampliarà 
a tres carrils per guanyar en 
comoditat i fluïdesa en el 
trànsit. L’actuació permetrà 
centralitzar de nou l’entrada 
al nucli històric i comercial 
de la capital del país. La 
previsió és haver d’afrontar 
també l’arranjament necessari 
per motius de seguretat 
del viaducte que connecta 
la rotonda del Govern amb 
la plaça Rebés. En aquesta 
mateixa zona es preveu l’inici 
del procés de remodelació de 
la Plaça del Poble i entorns. 
Després de l’estrena 
progressiva de noves zones 

Llum verd a un pressupost 
per al 2023 de 50,6 milions

Edifici i pàrquing al Solà
El nou edifici que es vol 
construir al Solà d’Andorra la 
Vella s’ubicarà en una parcel·la 
comunal entre els carrers 
Castellà del Sucarà i Mestre 
Xavier Plana. Disposarà d’entre 
40 i 50 pisos i comptarà també 
amb un espai important de 
pàrquing per donar servei no 

només als llogaters, sinó també 
als veïns, en tractar-se d’una 
zona amb un parc immobiliari 
que presenta un dèficit 
d’aparcaments. 
El Comú, tot i que confia que 
les condicions del concurs 
permetran que diverses 
empreses optin a la construcció 
d’un edifici que doni possibilitat 

d’accedir a pisos de lloguer 
a preu regulat, no descarta 
assumir directament el cost de 
la construcció.

El projecte de Santa Coloma
El segon edifici que es 
vol destinar al lloguer 
d'apartaments a un preu 
accessible es troba al carrer 
del Cedre de Santa Coloma i 
ja té l’estructura bastida, la 
qual cosa facilitarà la reducció 
dels terminis de construcció. 
L’objectiu, en aquest cas, és 
desenvolupar un projecte on hi 
convisquin gent gran i famílies. 
En relació a l'edificació d’aquest 
habitatge a Santa Coloma, el 
Comú es troba en fase de valorar 
si també es farà via concessió 
o si s’encarregarà directament 
d’adjudicar-ne la construcció.

esportives i recreatives a la 
parròquia, el Comú continuarà 
invertint en la millora i el 
manteniment d’aquests espais 
amb projectes destacats com 
la renovació de jocs infantils al 
Parc Central. 
Al mateix temps, continua el 
desplegament d’accions per 
millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans, com la potenciació 
i ampliació del bus comunal, 
l’increment de sistemes 
per facilitar el reciclatge, o 
l’habilitació de nou d’una 
partida important per a la 
millora i reparació de voravies.
El Comú segueix incentivant 
polítiques per generar 
riquesa i llocs de treball i 
dinamitzar el teixit comercial, 
hoteler i de restauració de la 
parròquia, amb l’aposta pels 
esdeveniments de promoció 
turística i comercial, com el 
Poblet de Nadal.
El pressupost preveu, un any 
més, una partida de prop de 
3 milions destinada a reduir 
l'endeutament. Des del 2016, 
el deute del Comú ha baixat 
de 42 milions a menys de 20.

L'edifici de Santa Coloma es construirà al carrer del Cedre, darrere 
d'aquests edificis de l'avinguda d'Enclar amb els quals compartirà 
l'accés al pàrquing gràcies a un acord assolit amb la propietat.

Entre els projectes destacats, la renovació d'una bona part dels 
jocs del Parc Central i l'ampliació del servei de bus comunal. 
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quedarà integrat en un itinerari 
des del poble de Santa Coloma.

També està en marxa el concurs 
d'idees per renovar la Plaça del 
Poble.
És un projecte també important 
que si bé no es veurà realitzat 
aquest any, sí que es començarà 
a veure ben aviat amb l'ampliació 
de la plaça cap a la coberta del 
casino.

Com s’afronta la recta final de 
l’etapa com a cònsol major?
Amb il·lusió i ganes de continuar 
treballant amb la mateixa 
intensitat que fins ara. Ara bé, 

Conxita Marsol està al 
capdavant de la corporació des 
del 2016 i no podrà optar a la 
reelecció, tal com marca la Llei. 
Aquest any, doncs, afronta el 
final de la seva etapa al Comú. 
La cònsol major està satisfeta de 
la seva gestió que ha permès la 
transformació d'una parròquia 
que ha guanyat en qualitat de 
vida. 

Quins són els projectes més 
destacats que es tiraran 
endavant aquest 2023?
El més destacat, la renovació 
i ampliació a tres carrils del 
carrer Doctor Vilanova entre 

Conxita Marsol: “Marxaré satisfeta per 
haver fet el millor per la parròquia i 
deixat sanejades les finances del Comú”

l’avinguda Tarragona i la rotonda 
del Govern, que permetrà 
centralitzar de nou l’entrada 
a la capital, desplaçada al                
Km 0 ara fa uns anys. A banda 
de finalitzar la reforma del carrer 
Prat de la Creu, un projecte que 
es materialitzarà aquest any són 
les fonts sobre el riu Valira a la 
Rotonda que, sincronitzades 
amb llum i música, seran un 
atractiu turístic important. I 
també habilitarem un nou parc 
públic en un gran espai natural 
de 6.000 metres quadrats com 
és la Roureda de la Margineda, 
des d’on es podrà contemplar 
el jaciment medieval, i que 

La cònsol major d’Andorra la Vella afronta aquest 2023 la recta final del segon mandat. Del 
seu consolat en destaca la renovació de Santa Coloma i de l’avinguda Meritxell, que aviat 
es completarà amb les fonts sobre el riu Valira; i la transformació d’Andorra la Vella, amb 
més parcs, espais de passeig i una millor qualitat de vida

penso que no és moment 
d'encetar nous grans projectes, 
cal deixar via lliure perquè la 
futura corporació prengui les 
decisions que cregui oportunes. 

Quin balanç en podria extreure 
de la seva etapa al Comú?
Marxaré satisfeta per haver fet 
el millor per la parròquia, haver 
estat capaç de transformar-la 
i deixat sanejades les finances 
del Comú. Hem fet inversions 
de 10 milions cada any, al 
mateix temps que hem anat 
eixugant 3 milions anuals de 
deute heretat de corporacions 
anteriors. Fent-ho fàcil, haurem 
invertit en 8 anys 80 milions per 
millorar Andorra la Vella, i al 
mateix temps haurem rebaixat 
l’endeutament, que era de 42 
milions quan vaig arribar al 
Comú al 2016, per sota dels 20 
milions. Andorra la Vella l’hem 
renovat i modernitzat. Hem estat 
capaços de donar-li la volta com 
un mitjó i transformar-la en una 
parròquia per a les persones, 
amb moltes zones obertes, més 
parcs i espais de passeig i una 
millor qualitat de vida.  

Quines són les prioritats de la 
corporació que lidera?
Això que deia, fer una ciutat 
cada cop més còmoda, 
sostenible, que convidi al 

passeig... L’espai per a vianants 
de l’avinguda Meritxell, sembla 
mentida, però fa poc més de 
4 anys que existeix. Ho dic 
perquè ha estat una obra que 
ens ha canviat els hàbits, i 
ara els ciutadans sortim a 
passejar. Una de les prioritats 
principals ha estat, i continua 
sent, generar riquesa i llocs de 
treball, i millorar la qualitat de 
vida. La renovació dels carrers 
animen els propietaris a renovar 
façanes, es creen nous negocis... 
Si organitzem i donem suport a 
esdeveniments a la parròquia, 
i un exemple n’és el Poblet de 
Nadal que vam crear ara fa set 
anys, contribuïm a dinamitzar 
el sector turístic: la restauració, 
l’hoteleria, el comerç... I això 
és un benefici per a tothom. 
Hem estat capaços de generar 
confiança als ciutadans i als 
inversors. De fet, Andorra la 
Vella ha incrementat moltíssim 
el nombre de negocis: hem 
passat dels 3.000 del 2016 a 
prop de 4.300. 

De quins projectes se sent més 
satisfeta?
N’hi ha molts i no voldria 
menystenir-ne cap, perquè 
tots són importants. No puc 
passar per alt la transformació 
de Santa Coloma, que havia 
estat històricament la gran 

oblidada, i que es mereixia, com 
a mínim, que les inundacions 
recurrents passessin a la 
història. (Per cert, parlant 
d'història, vam aconseguir que 
els Frescos tornessin a casa 
seva!) I hem anat molt més 
enllà amb una imponent zona 
de passeig, que permet anar 
caminant fins a Andorra la 
Vella. I, per suposat, la reforma 
de l’avinguda Meritxell. Totes 
dues actuacions reflecteixen 
el procés de transformació en 
una parròquia més còmoda 
que prioritza els vianants als 
cotxes. En aquest sentit, vam 
ser dels primers a implantar 
un bus comunal pràcticament 
gratuït per fomentar-ne l’ús i 
reduir el trànsit dels carrers. 
Com deia, de projectes n’hi 
ha molts: hem creat molts 
parcs i zones esportives, hem 
retornat l’esplendor de la Festa 
major, hem creat i consolidat 
esdeveniments com el Poblet 
de Nadal, i ara, atenent a les 
necessitats canviants del 
moment, impulsarem habitatges 
de lloguer a preu regulat.

Quan seran una realitat els 
projectes de pisos de lloguer a 
preu preu regulat a Ciutat de 
Valls i al Cedre?
N’hi ha per dos o tres anys, 
si bé m’agradaria deixar-hi 

ALGUNES CLAUS DEL SEU MANDAT
UN EIX COMERCIAL 

PER PASSEJAR
UNA NOVA 

SANTA COLOMA
La reforma de l'avinguda 
Meritxell es va completar 
en només 4 mesos entre 
maig i juliol del 2018. El 

renovat eix comercial, 
amb una àmplia i 

còmoda zona per a 
vianants, és una realitat 
des de fa poc més de 4 

anys.

"La gran oblidada", 
segons Conxita 

Marsol, havia estat 
Santa Coloma, que 

ha experimentat una 
metamorfosi total. S'hi 
han fet voravies, creat 

espais de passeig i 
millorat els entorns amb 
parcs i zones esportives.
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Visita del secretari iberoamericà
El nou màxim representant 

de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), 
Andrés Allamand, va visitar el 
16 de desembre Andorra per 
presentar-se a les institucions 
(Allamand substitueix Rebeca 
Grynspan, que al setembre va 
concloure el seu mandat). 
La visita va incloure el Comú, on 
va ser rebut pels cònsols amb 
qui va compartir tant el procés 
de transformació d'Andorra la 
Vella en una parròquia per a 
les persones com l'experiència 
com a ciutat membre de la 
Unión de Ciudades capitales 
iberoamericanas.

Rebuda de l'ambaixador de Letònia 
L'ambaixador de Letònia, 

Maris Klisans, va fer una visita 
oficial al país el passat 5 de 
desembre. En la seva estada a la 
parròquia va ser rebut al despatx 
oficial de la Casa comuna per la 
cònsol major, Conxita Marsol.
A banda d'explorar possibles 
col·laboracions en matèria de 
turisme entre Andorra i Letònia, 

el diplomàtic també es va 
interessar per la situació dels 
refugiats ucraïnesos que hi ha a 
Andorra i per com s'està vivint 
al Principat la crisi energètica 
derivada del conflicte bèl·lic 
entre Rússia i Ucraïna. 
Maris Klisans també va signar el 
llibre d'or del Comú d'Andorra la 
Vella. 

Foment de les relacions pirinenques
Andorra va participar el 30 

de novembre en el 40è Consell 
Plenari de la Comunitat de 
Treball dels Pirineus (CTP) que 
es va celebrar a la ciutat d’Oñati, 
sota la presidència del País 
Basc. La delegació andorrana va 
estar integrada per la ministra 
d'Afers Exteriors, Maria Ubach; 
la cònsol major d’Andorra 
la Vella, Conxita Marsol, en 
qualitat de vicepresidenta 
de l’Organisme Andorrà de 
Cooperació Transfronterera 
(OACT); i l’ambaixador del 
Principat a Espanya, Vicenç 

Mateu. El Plenari va adoptar una 
declaració política que posa en 
relleu el paper de la CTP com a 
“lloc de trobada, de treball en 

comú i desenvolupament de tots 
els territoris que conformen la 
Comunitat al llarg dels darrers 
40 anys”.

posada la primera pedra. La 
idea és fer un concurs per 
veure si podem obtenir una 
concessió i si no, és bastant 
viable que el Comú assumeixi 
el cost de la construcció. 
També hauria d’estar fet en 
aquest termini l'edifici de pisos 
a la zona de Terra Vella en el 
terreny valorat en més de 10 
milions d’euros que vam cedir 
desinteressadament al Govern. 
En 3 anys Andorra la Vella 
podrà disposar d’uns 150 pisos 
per ajudar a les persones que 
tenen dificultat per accedir a 
l’habitatge, i és important.

En aquest temps com a cònsol 
segur que hi ha hagut de tot: 
episodis que omplen, i d’altres 
amb els que ho ha passat 
malament...
El pitjor moment com a 
cònsol va ser, fins i tot més 
que la pandèmia que va ser 
una catàstrofe generalitzada 
que ens ha tocat viure a tots, 
l’incendi dels Serradells, amb 
gent a dins quan es va originar: 
infants a l’escola bressol i 
usuaris al centre esportiu. 
Afortunadament, va ser un 
ensurt majúscul però sense 
conseqüències personals, i ara, 
tenim un centre renovat i una 
millorada piscina olímpica i 
sense cap cost per als ciutadans 

de la parròquia, gràcies als 
acords i a la feina realitzada 
amb les constructores i les 
asseguradores. 

I com a bons moments? 
Moltíssims! Sempre és 
satisfactori veure que 
agraden i que s'utilitzen els 
nous equipaments, com per 
exemple els parcs. I sobretot, 
és motivador comprovar la 
implicació dels ciutadans, com 
al Consell dels infants que vam 
implantar al primer mandat. Una 
de les primeres alegries va ser al 
2016 amb el trasllat de la Casa 
pairal a un espai lluminós com la 

Plaça del Poble on la gent gran 
se sentís còmoda: era prioritari. 
I com deia, poder retornar la 
grandesa a la Festa major o 
veure com neix i es consolida 
el Poblet de Nadal, avui tot un 
referent, a mi això m’omple molt.

Quin consell donaria a la futura 
nova corporació?
No en puc donar, crec que 
cadascú ha de prendre les 
decisions que toquen i fer els 
seus projectes. Cada corporació 
ha de fer el que cregui oportú. 
Quan s’està al davant, cal 
prendre decisions amb 
responsabilitat i valentia. 

ALGUNES CLAUS DEL SEU MANDAT
UNA PARRÒQUIA PER 

A LES PERSONES
REDUCCIÓ DE 

L'ENDEUTAMENT 
S'han potenciat 

polítiques que 
prioritzen les persones 

als vehicles, alhora 
que es fomenten 

esdeveniments turístics 
que generen riquesa i 

llocs de treball al sector 
turístic, hoteler i de 

restauració. 

En 8 anys s'hauran 
invertit 80 milions per 
millorar la parròquia, 
al mateix temps que 

s'haurà reduït a la meitat 
l'endeutament: al 2016 
el Comú tenia un deute 
superior als 42 milions, 

una xifra que avui està al 
voltant de 19 milions.

42 M€

31/12/2015

19 M€

31/12/2022
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A final de novembre es 
constituïa un nou Consell 
d'infants, el del curs 2022-
2023, amb els representants 
dels 6 centres escolars de la 
parròquia que, amb moltes 
ganes, exposaven els projectes 
que treballaran durant el curs 
per debatre al juny al Comú. 
Els 12 consellers infantils que es 
van nomenar, i que representen 
els 256 alumnes de 5è curs que 
hi ha enguany a la parròquia, van 
ser els encarregats de presentar 
les iniciatives per millorar 
Andorra la Vella. Així, doncs, des 
del British College of Andorra 
proposen fer un parc d’aigua per 
a infants, que funcioni durant 
l’estiu i que a l’hivern pugui tenir 
altres funcionalitats recreatives; 
des del Col·legi Maria Janer 
treballaran en l’embelliment 
dels passos de vianants de 
l’avinguda Meritxell amb motius 
culturals i relacionats amb la 
natura; i des del Col·legi Sant 
Ermengol aposten perquè es faci 
un gimnàs o un centre esportiu 
per a infants i joves d’entre 10 i 
16 anys. D’altra banda, l’Escola 

Els escolars fan sentir la seva veu

andorrana vol que es recuperi la 
senyalització del camí escolar 
als entorns del centre, mentre 
que l’Escola francesa d’Andorra 
la Vella suggereix que s’habiliti 
un circuit ciclista per espais 
naturals. Finalment, l’Escola 
francesa de Santa Coloma 
demana una biblioteca a Santa 
Coloma i lavabos als parcs 
públics on avui no n’hi ha.
Per la seva banda, la cònsol 

major, Conxita Marsol va 
demanar als estudiants que 
facin arribar al Comú idees o 
propostes per millorar, si ho 
consideren, el Consell d’infants. 
També els va sol·licitar que 
proposin vies per facilitar la 
comunicació entre la població 
infantil i el Comú perquè estiguin 
informats de primera mà de 
les activitats específiques que 
impulsa la institució per a ells.

Es constitueix el nou Consell d'infants en què els escolars presenten les propostes que 
treballaran enguany per la parròquia. Més equipaments infantils i esportius, embelliment 
dels passos de vianants i una biblioteca a Santa Coloma són algunes de les idees

Caixes niu a Santa Coloma per reduir la processionària
La parròquia té des de principi 
de desembre una vintena de 
caixes niu que contribuiran 
a minimitzar la proliferació 
de la processionària als 
boscos, perquè les caixes 
estan pensades i adaptades 
específicament per a la 
mallerenga, l'única espècie de 
moixó que es menja aquest 
cuc que afecta els pins. S’han 
instal·lat en diferents zones 
boscoses properes a les escoles 

de Santa Coloma i a altres punts 
com el Rec del Solà. 
La iniciativa és fruit del Consell 
d’infants, arran d’una proposta 
de l’Escola francesa de Santa 
Coloma, que sensibles a la 
qüestió mediambiental, van 
dur el projecte al Comú. En el 
projecte també han col·laborat 
el Lycée Comte de Foix, la 
Fundació privada Nostra Senyora 
de Meritxell i els tècnics de Medi 
ambient del Comú.

Conèixer el Comú in situ
Els alumnes de 3r d'ESO del 

Col·legi espanyol María Moliner 
van visitar recentment el Comú 
per conèixer de primera mà 
el funcionament del govern 
local i quines són les seves 
competències. Tots ells van 
ser rebuts pels cònsols major i 
menor, Conxita Marsol i David 
Astrié, a qui van sotmetre a una 
ronda de preguntes per conèixer 
aspectes relacionats amb la 
gestió comunal. 
Aquesta visita complementa la 
ronda periòdica que fan totes 
les classes del cinquè curs de 

primària de les escoles de la 
parròquia que participen al 

Consell d'infants d'Andorra la 
Vella. 

Torna el Clípol a les set parròquies
Els cònsols de les set 

parròquies signaven el 16 
de novembre un conveni 
amb la societat Clípol S.A. 
amb l’objectiu de recuperar 
l’antiga denominació del servei 
d’autobús. 
Gràcies a aquest acord, els 
comuns podran utilitzar la marca 
Clípol en els seus vehicles. 
A més de retolar els busos, 
els comuns incentivaran l’ús 
d’aquesta nomenclatura, ja que 
l’objectiu és la recuperació del 
nom.
Els cònsols van agrair als 
representants de la societat 
Clípol S.A. que hagin fet la cessió 

del nom, de forma gratuïta, en 
considerar molt positiu mantenir 
les singularitats del país, en 

aquest cas, recuperant un mot 
que fa anys era d’ús habitual a 
Andorra.

Art digital i interactiu al Centre històric
El Centre històric va acollir el 

divendres 13 de gener diverses 
propostes artístiques digitals 
i interactives a les 3es Nuits 
du videomapping organitzades 
per l'ambaixada de França i 
el Festival Ull Nu. A la plaça 
del Consell es van projectar 
Prismatic, de Maël Gourdenne, i 
Verd de l'andorrà Dani Arellano, 

i es va poder gaudir del concert 
audiovisual Atotal del grup 
Autres Cordes. A la placeta 
Sant Esteve, es va poder veure 
Synergies, de Scenocosme; i 
davant del Comú, el diorama 
Space, fet amb joguines de 
Playmobil i inspirat en una ciutat 
del futur que cobra vida gràcies 
al vídeo mapping.
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Pacte institucional per reduir un 15% 
el consum energètic

El Govern i els set comuns 
signaven a principi de novembre 
un conveni a través del qual 
les parròquies se sumen a les 
mesures per a l'estalvi d'energia. 
L'objectiu és reduir com a mínim 
un 15% el consum energètic.
Tal com concretava el cap de 
Govern, Xavier Espot, que va 
agrair la corresponsabilitat 
institucional i la col·laboració 
per contribuir a un major estalvi 
energètic, l'acord suposa 
"esforços i renúncies" i també un 
rol exemplar envers el país. 
Així doncs, el pacte estableix 
entre d'altres accions, una 
temperatura màxima als 
edificis (26 graus a l'estiu i 20 

a l'hivern), limita l'obertura 
de l'enllumenat de Nadal a un 
màxim de 6,5 setmanes, obliga 
a utilitzar llum natural a les 
oficines i llocs de treball sempre 
que sigui possible, i fixa que la 
il·luminació de les obres d'art i 

exteriors dels monuments pot 
estar oberta fins a les 22 hores. 
Alhora, les administracions faran 
un pla d'actuacions que s'haurà 
d'aplicar a les rehabilitacions i 
reformes d'edificis que es facin a 
partir d'ara.

Projecte per aprofitar al màxim els 
recursos hídrics i reduir les fuites 

El Comú ha posat en marxa un 
projecte per millorar l’eficiència 
de la xarxa d’aigua potable 
amb l’objectiu d’aprofitar al 
màxim els recursos hídrics de la 
parròquia. Per fer-ho possible, 
es treballa en dues línies: la 
primera, fent recerca activa 
per reduir les pèrdues d’aigua 

que es produeixen de manera 
habitual i derivades del propi 
funcionament de les canonades 
(no pas per cap disfunció de la 
xarxa); i la segona, invertint per 
digitalitzar la gestió del cicle 
d’aigua i dividir-la per zones i 
poder actuar en trams concrets 
quan hi ha avaries.

El cònsol menor i conseller de 
Serveis públics, David Astrié, 
explica que amb aquesta 
iniciativa el Comú s’ha volgut 
avançar amb accions per 
millorar el rendiment de la 
xarxa. 
Amb la campanya de recerca 
de fuites s'ha inspeccionat 
amb ultrasons tota la xarxa 
de la parròquia, de prop de 50 
quilòmetres, per localitzar fuites 
i reparar-les si és necessari, el 
que ha permès millorar 20 punts 
percentuals. En una primera 
tongada de detecció de fuites, 
doncs, s’han pogut eliminar 
pèrdues d’aigua equivalents al 
consum de 8.000 llars.
El projecte conjunt té una durada 
de dos anys i un pressupost 
estimatiu de 600.000 euros per 
any.

Més minideixalleries i accions per 
afavorir la separació de residus

Amb l'objectiu d'apropar 
al màxim el reciclatge a la 
població, el Comú d'Andorra 
la Vella està ampliant de 
manera progressiva el nombre 
de minideixalleries on poder 
dipositar i classificar els 
diferents tipus de residus. 
Els veïns de Santa Coloma 
disposen d'un nou equipament 
a l'aparcament Malreu, situat a 
l'avinguda d'Enclar, 134. 
Les dues zones on es realitza 
la recollida de residus porta 
a porta -El Cedre, a Santa 
Coloma, i el carrer Terra Vella-, 
a més, ja disposen també de 
minideixalleries on dipositar 
els residus fora dels horaris 

habituals de recollida. 
Vist els bons resultats del 
projecte porta a porta, el Comú 
està estudiant ampliar-ne la 
implantació a altres zones de 
la parròquia. Es prioritzarà 

que siguin eminentment 
residencials, per reproduir el bon 
funcionament del sistema de 
recollida de residus ja consolidat 
al Cedre i ampliat des del passat 
octubre al carrer Terra Vella. 

El renovat carrer La Llacuna, una nova 
zona destinada als vianants

El Comú d’Andorra la Vella va 
celebrar amb els veïns del barri 
l’estrena del reformat carrer La 
Llacuna, que ha passat a ser un 
espai prioritari per als vianants. 
Ho va fer el 14 d’octubre amb 
un berenar i un concert gratuït 
a càrrec del grup andorrà Els 
Senyora. 
Les obres de remodelació s’han 
fet per prioritzar el pas dels 
vianants, si bé es permet el 
pas dels vehicles dels veïns i 
les càrregues i descàrregues. 
Amb la millora s’ha substituït el 
paviment, l’enllumenat públic 
i el mobiliari, alhora que s’ha 
instal·lat una minideixalleria i 
s’ha reforçat l’enjardinat. També 
s’ha actuat a la zona de l’accés 
al rec del Solà pel camí dels 
Espuis i s’ha enderrocat un petit 
magatzem comunal, on s’ha 

adequat un punt d’estada.
Els treballs d’embelliment del 
carrer La Llacuna, iniciats abans 
de l’estiu passat  i que han 
tingut un cost de 504.301 euros, 
s’emmarquen en la política 
de millora dels barris i en les 
accions per afavorir el benestar 
dels ciutadans amb nous espais 
que donen prioritat als vianants. 
En aquest carrer residencial que 
connecta els carrers mossèn 
Cinto Verdaguer i mossèn Enric 
Marfany, a més, hi ha un dels 
Centre d’Atenció Primària més 
importants de la parròquia.
En les darreres setmanes 
s'han completat altres obres 
per millorar l'accessibilitat i 
comoditat dels ciutadans, com 
és la reforma del carrer Esteve 
Dolsa (zona Marginets) amb 
l'eixamplament de les voravies.
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Un parc a la Roureda de la Margineda

L’espai boscós de 6.000 
metres quadrats de propietat 
comunal que hi ha la Roureda de 
la Margineda s'habilitarà com a 
parc públic, amb camins i zones 
de repòs per oferir, així, una nova 
zona verda a la parròquia. La 
roureda s'adequarà i s’hi podrà 
accedir tant des del renovat 
tram sud de l’avinguda d’Enclar, 
com des d’una connexió directa 
que s’habilitarà des del poble 
de Santa Coloma a través del 
camí dels Sartells, i Roureda 
de Malreu. Es treballa amb la 
previsió de poder-ho inaugurar 
d'aquí a pocs mesos. 
El Comú va fer públic el projecte 
durant la signatura d'un conveni 
amb el Govern i Molines 
Patrimonis per acostar a la 

ciutadania el jaciment medieval 
de la Roureda de la Margineda, 
un acord que van signar el 13 
de desembre la cònsol major, 
Conxita Marsol; la ministra de 
Cultura i Esports, Sílvia Riva; i 
el director general de Molines 
Patrimonis, Pascual Gracia. 
Segons s'estableix al conveni, 
Andorra la Vella construirà una 
passarel·la que sobrevolarà el 
jaciment sense afectar-lo perquè 
tothom el pugui contemplar. 

Bé d'Interès Cultural
El jaciment arqueològic de la 
Roureda de la Margineda és 
un dels jaciments medievals 
més rellevants d’Andorra i, 
pels seus valors, l’any 2009 
va ser declarat Bé d’Interès 

La remodelació del tram sud de 
l’avinguda d’Enclar, comprès 
entre la rotonda de la Margineda 
-coneguda popularment com la 
rotonda del cacauet- i la del riu 
d’Enclar, ha permès transformar 
la via en un carrer més urbà 

El Comú adequarà la zona de bosc de més de 6.000 metres quadrats de propietat pública 
amb camins i zones de repòs perquè els ciutadans la puguin gaudir plenament. Alhora, 
s'habilitarà una passarel·la per acostar el jaciment medieval als visitants

Cultural en la categoria de zona 
arqueològica. La propietat del 
jaciment, Molines Immobles, ha 
promogut i finançat un total de 
8 campanyes arqueològiques 
entre el 2007 i el 2015. El 
Ministeri de Cultura ha contribuït 
a la conservació del jaciment 
i també dels béns mobles 
exhumats, mentre que el 
Comú se n'ha encarregat del 
manteniment i la difusió.

que fomenta el passeig dels 
ciutadans. Per això ha incorporat 
una mitjana arbrada, ha creat 
passos de vianants amb 
reductors de velocitat i ha reduït 
a 50 km/h la velocitat màxima 
permesa.
 

Rambla a la recta de la Margineda a 50 km/h

Transformació urbanística al centre
L'antiga plaça de braus, seu del COEX durant molts anys i punt neuràlgic durant la 
pandèmia -l'equipament llogat pel Comú va ser cedit gratuïtament al Govern-, ja és 
història. Aquest any s'ampliarà el carrer Doctor Vilanova a tres carrils per recentralitzar 
l'entrada a la parròquia

La reforma integral del carrer 
Doctor Vilanova ja ha començat 
a prendre forma. Aquest passat 
novembre es va enderrocar 
l’edifici de l’antiga plaça de 
braus, un pas necessari per 
poder, així, iniciar els treballs 
d’eixamplament del carrer 
perquè tingui tres carrils en el 
tram comprès entre el carrer 
Prat de la Creu i l’avinguda 

Tarragona. L’objectiu de la 
reforma del carrer, prevista per 
a l’any vinent, és potenciar i 
millorar una de les principals 
portes d’entrada a Andorra 
la Vella cap a la part alta de 
l’avinguda Meritxell i el Centre 
històric, i recentrar la capital. 
L’aparcament actual situat 
enfront de l’edifici del Govern 
s'ha ampliat cap a la parcel·la de 

més de 7.600 metres quadrats 
llogada pel Comú, i dona servei 
a la zona un cop s'ha tancat el 
pàrquing de l'Estació central, 
que darrerament oferia una 
seixantena de places de rotació.

Reforma de la Plaça del Poble
En paral·lel, el Comú ha 
convocat un concurs d’idees 
per reformar la plaça del Poble 
i entorns. Es pretén que la 
plaça, que quedarà ampliada 
aviat amb la construcció de 
la coberta del casino, ofereixi 
un relat de continuïtat tant 
amb les connexions amb l’eix 
comercial, el Centre històric 
(Rambla Molines i passarel·la 
Rosa Ferrer) com al carrer Prat 
de la Creu. En aquest darrer 
cas, el Comú valorarà les 
connexions tant a través dels 
ascensors actuals, com des de 
la parcel·la d'enfront de l’edifici 
administratiu del Govern.
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250 assistents a la festa de Nadal

Andorra la Vella ha estrenat 
un projecte de participació 
ciutadana nou al país i centrat 
en la gent gran per escoltar 
i atendre els neguits de les 
persones majors de 65 anys. 
Es tracta del primer Consell 
de la Gent gran, que tindrà un 
funcionament similar al Consell 
dels infants i que servirà per 
donar veu a les persones grans i 
millorar el seu benestar i qualitat 
de vida.

El 13 de desembre se'n 
nomenaven, per un període de 
dos anys, els representants: dos 
membres d'entitats parroquials 
de gent gran, dos representants 
d’usuaris dels serveis per al 
col·lectiu que ofereix el Comú, 
un representant de residències 
d’atenció a la gent gran i dues 
persones majors de 65 anys no 
vinculades al món associatiu 
d’Andorra la Vella i de Santa 
Coloma.

Ara recolliran els neguits i les 
opinions del col·lectiu i fixaran 
reunions de treball. 
Des del Comú s'han proposat 
algunes qüestions per començar 
a treballar, com l’habitatge, els 
serveis assistencials, les ajudes 
econòmiques suplementàries a 
les que ja es donen des de les 
diferents institucions, i serveis 
per garantir que les persones 
grans puguin viure el màxim 
temps a casa seva.

El Centre de Congressos 
tornava a ser la tarda del 22 
de desembre, i després d’una 
aturada de dos anys per la 
pandèmia, l’escenari de la festa 
de Nadal que el Comú organitza 
per la gent gran de la parròquia. 
A la trobada van assistir més de 
250 persones i no hi van faltar 
ni el ball ni el berenar, ni tampoc 
la visita del Pare Noel, així com 
la rifa solidària en benefici de la 
campanya Cap nen sense joguina 
promoguda pel locutor de Ràdio 
Nacional d’Andorra Òscar Royo. 

La cònsol major, Conxita Marsol, 
va animar els assistents a 
participar al nou Consell de la 
Gent gran, fent arribar propostes 
de millora destinades a millorar la 
qualitat de vida del col·lectiu. 
La cònsol també va lliurar al 
president de l’Associació de la 
gent gran d’Andorra la Vella, 
Andreu Pedra, les claus d’un 
nou local sol·licitat per l’entitat 
i que el Comú els cedeix de 
manera gratuïta, a tocar de les 
instal·lacions de la Casa Pairal de 
la Plaça del Poble.

Andorra la Vella posa en funcionament el primer projecte participatiu del país adreçat 
específicament als majors de 65 anys per escoltar i atendre les seves demandes

En marxa el Consell de la Gent gran

El Comú d’Andorra la Vella 
ha obtingut un reconeixement 
internacional per part de la 
xarxa francòfona de ciutats 
amigues de la gent gran (el 
Réseau Francophone des 
Villes Amies des Aînés) de la 
qual la parròquia en forma 
part des del 2017. En concret, 
el premi Coup de Coeur, 
recollit per la consellera de 
Social, Meritxell Pujol, l'1 de 
desembre a París (França) en 
el marc de la 10a Trobada de 
l'entitat, s’ha obtingut per la 
celebració l’agost del 2020 
dels tallers Emocionament, per 
donar eines als majors de 60 
anys per afrontar situacions 
d’estrès com la viscuda durant 
el confinament a la pandèmia i 
les setmanes posteriors. Hi van 
participar durant dues setmanes 
una quinzena de persones en 
diferents sessions sobre gestió 
emocional, tècniques per 
controlar l’estrès, alimentació, 
exercici i noves tecnologies.

Guardó per a Andorra la Vella per 
l'acompanyament fet a la gent gran 

El paper de les institucions
La 10a Trobada del Réseau 
Francophone des Villes Amies 
des Aînés es va celebrar a París 
en un acte que va comptar, 
entre d'altres, amb la presència 
de Jean-Cristophe Combe, 
ministre francès de Solidaritat, 
autonomia i persones amb 
discapacitat. Meritxell Pujol, 
acompanyada del tècnic 
de Social Jonathan Garcia 
-encarregat d’impartir algunes 

de les sessions dels tallers-, va 
exposar el projecte i va subratllar 
la importància de les institucions 
públiques a l’hora d’impulsar 
polítiques d’acompanyament 
i benestar, tant físic com 
emocional, per a la gent gran.
També va explicar que 
Emocionament va ser una 
conseqüència del seguiment que 
va fer el Comú els primers mesos 
de la pandèmia a la gent gran, en 
especial a la que vivia sola.

La xarxa francòfona de ciutats amigues de la gent gran premia el projecte 'Emocionament' 
impulsat pel Comú per ajudar els majors de 65 anys a gestionar l'estrès postconfinament

El centre Clara Rabassa fa 30 anys
La residència Clara Rabassa 

celebrava el 14 de desembre 
30 anys de funcionament amb 
l'estrena del vestíbul. 
El cap de Govern, Xavier Espot, 
i la cònsol major d’Andorra la 
Vella, Conxita Marsol, van ser 
els encarregats de tallar la cinta 
durant la inauguració del nou 
hall de l’edifici. Durant l'acte 
també es va voler homenatjar 
els antics promotors que van 
fer possible en el seu dia la 
residència, una institució 
referent a la parròquia i al país.  
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Andorra la Vella es nadalitza amb 
l'espectacularitat del Poblet de Nadal
Entre el 25 de novembre i el 31 de desembre la parròquia ha tornat a viure intensament el 
Nadal amb propostes per a tots els públics. Ha estat, a més, en un any en què l’enllumenat 
nadalenc s'ha concentrat a les zones comercials per fomentar l'estalvi

La desfilada d’un gran 
os de peluix per l’avinguda 
Meritxell donava la tarda del 
25 de novembre el tret de 
sortida al Poblet de Nadal 
2022, el gran esdeveniment de 
promoció turística i comercial 
creat pel Comú d’Andorra la 
Vella el 2016 i que ha arribat 
a la setena edició. L'estrena 
coincidia amb l’encesa de la 
il·luminació nadalenca (reduïda 
al 50% i concentrada als eixos 
comercials, plaça del Poble i 
Centre històric per fomentar 
l'estalvi d'energia), l’obertura del 
Mercat i un concert dels Petits 
Cantors d'Andorra i de l'Institut 
de Música d'Andorra la Vella. 
Com a colofó, una xocolatada 
popular i un doble castell de 
focs, un dels elements més 
impressionants del Nadal a la 
parròquia.
El Poblet, en aquesta ocasió 
sota el lema Nadalitza't per 
convidar tothom a viure 
intensament el Nadal, ha 
tornat amb els trets identitaris 
que el caracteritzen, com les 

escenografies; el Mercat amb 
més de 40 paradetes d’artesania 
creativa i gastronomia; 
l’Oficina de Correus Màgica 
amb els simpàtics menairons 
encarregats de tramitar les 

cartes per al Pare Noel i els Reis 
d'Orient; i la programació de sis 
espectacles itinerants de gran 
format per l’eix comercial, que 
sense dubte són el gran atractiu 
cada any durant les jornades
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de gran afluència de visitants. 
Per segon any consecutiu, 
el Mercat de la Plaça del 
Poble ha incorporat el Neret 
after shopping, un gran espai 
gastronòmic amb presència de 
restaurants del país i de tipus 
chill-out a l’aire lliure, que 
ha ofert la possibilitat de fer 
un mos, prendre alguna cosa 
i alhora escoltar música en 
directe, amb una quarantena de 
propostes de grups nacionals 
que han actuat en un petit 
escenari construït per a l’ocasió. 
Enguany, com a novetat, el 

Neret after shopping ha acollit 
el programa El cuiner convidat 
amb la participació de diversos 
xefs del país per potenciar la 
gastronomia local.

Els infants, protagonistes
El públic infantil ha estat, 
de nou, el gran protagonista 
del Poblet. Amb la pista de 
patinatge sobre gel sintètic, que 
per primera vegada s'ha situat 
a la plaça del Poble; més de 25 
micropropostes per a infants 
al Talleret dels Menairons, com 
conta-contes, teatre, música i 

dansa; el Parc de Nadal, amb 
un carrusel i un trenet; el Tió 
gegant (en aquesta edició, amb 
una figura nova); i El Joc dels 
menairons, per buscar, a partir 
de pistes i mapes, cinc éssers 
màgics amagats pels carrers de 
la parròquia. 
Els indrets més cèntrics 
d'Andorra la Vella, a més, s'han 
vestit de Nadal amb més d’una 
desena de Magic selfies, els 
escenaris entranyables perquè 
tothom es pogués fer fotos 
nadalenques i compartir-les a 
les xarxes. 

Una gran lona al centre de 
Barcelona i campanya als 
països veïns
Per donar a conèixer l'esdeveniment 
a l'exterior, el Comú va impulsar 
una campanya de promoció, amb la 
col·laboració d'Andorra Turisme, a 
França, Catalunya, Madrid, Aragó i 
València. 
També es va col·locar una gran lona 
promocional al centre de Barcelona 
on es convidava tothom a 
nadalitzar-se a Andorra la Vella i 
venir-hi a passar el Nadal. 

Melcior, Gaspar i Baltasar van 
arribar el 5 de gener tancant la 
cavalcada conjunta entre 
Andorra la Vella i Escaldes-
Engordany. La rua dels Reis i el 
seu seguici va començar a 
desfilar des de la plaça dels Dos 
Valires d’Escaldes-Engordany 
per arribar a la plaça del Poble, 
on es va instal·lar el Palau Reial. 
Enguany hi han pres part 17 
carrosses amb personatges de 
l’imaginari infantil, el cinema i la 
literatura. El dia abans de la 
cavalcada, el Patge reial va 
recórrer l’eix comercial perquè 
els infants que encara no ho 
haguessin fet li poguessin lliurar 
la carta per als Reis.
En total es van repartir prop 
de 10.000 quilos de caramels 
durant la celebració d'un 
esdeveniment màgic que va 
implicar la participació de 
gairebé 500 persones, entre 
infants, col·laboradors, personal 
per garantir la seguretat i grups 
d'animació. La cavalcada és un 
esdeveniment que organitzen 
el Comú d'Andorra la Vella, la 
Unió Pro Turisme d’Escaldes-
Engordany (UPTEE) i el Comú 
d’Escaldes-Engordany.

Torna amb esplendor la nit més màgica
La cavalcada ha aplegat milers de ciutadans il·lusionats pel pas dels Reis d'Orient

Un centenar de 
participants a la 5a Cursa 
del Petit Santa Claus
L’Estadi Comunal va acollir el 
17 de desembre la cursa El petit 
Santa Claus a l’Estadi comunal 
Joan Samarra Vila. L’activitat, 
organitzada conjuntament pel 
Club Atletisme Valls d’Andorra 
i el Comú, va comptar amb més 
d’un centenar de corredors que, 
després de la cursa, van poder 
lliurar la carta al Pare Noel i 
gaudir d’una xocolatada.
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Trobada amb la plantilla del MoraBanc
En un ambient festiu, i 

després del parèntesi obligatori 
de dos anys per la COVID, la 
gent gran va tornar a compartir 
el 14 de desembre taula amb 
els jugadors i la directiva del 
MoraBanc Andorra, en una 
trobada que es va celebrar en un 
restaurant de la parròquia per 
poder gaudir en un espai gran 
amb tothom. Al dinar també van 
assitir-hi el cònsol menor, David 
Astrié, i consellers de Comú, 
així com els joves del programa 
ocupacional. 
Somriures, xerrades i bons 

Suport en la recollida de joguines
El Comú ha participat un 

any més en la campanya de 
recollida de joguines impulsada 
pel locutor de Ràdio Nacional 
d'Andorra Òscar Royo. Les 
setmanes prèvies a les festes 
de Nadal es va habilitar un punt 
de recollida de jocs, peluixos 
i joguines a la planta baixa de 
l'edifici de Noves dependències 

comunals, al carrer Prat de la 
Creu 74, on la població va poder-
hi dipositar totes les donacions, 
en benefici de Càritas. 
Aquesta ha estat la trentena 
edició d'una acció solidària que  
s'ha convertit en un emblema 
del Nadal al país i que implica 
una trentena d'empreses i 
institucions.

L'Institut de Música celebra el Nadal
Més de 200 alumnes de 

l’Institut de Música pujaven a 
l'escenari de l'auditori del Centre 
de Congressos la tarda del 21 
de desembre per celebrar el 
tradicional Concert de Nadal. 
Hi van participar l’Orquestra, la 
Banda, els Conjunts de Piano i 
el Conjunt de guitarres, tots ells 
presentant obres de diversos 
autors i estils, incloent també 
obres per acordió. 
En aquest concert també hi 
van participar els 140 alumnes 
dels cors del centre i que, 
conjuntament amb la Banda de 
l’Institut de música, van oferir 
un repertori de nadales. 

moments per encarar un 2023 
que esperem que dugui el retorn 

del club a la primera divisió 
espanyola.

Multitudinari aplec ciutadà per 
celebrar de nou l'escudellada popular
Centenars de ciutadans s'apleguen a la plaça Guillemó per degustar les més de 3.000 
racions de l’escudella popular de Sant Antoni elaborada per la confraria d’escudellaires, 
amb la col·laboració del Comú

Les llargues cues 
evidenciaven, malgrat l’amenaça 
de pluja, les ganes que tenien 
els ciutadans d'escudella de 
Sant Antoni, un suculent plat 
preparat des de la matinada 
pels membres de la Confraria 
d’escudellaires d’Andorra la 
Vella. Després de dos anys 
sense poder celebrar aquesta 
festa popular a causa de les 
restriccions causades per la 
pandèmia, tornava al Centre 
històric una de les tradicions 
més arrelades i multitudinària a 
la parròquia que té lloc cada 17 
de gener des del 1970. 
Tant la cònsol major, Conxita 
Marsol, com des de la Confraria 
d’escudellaires celebraven la 
gran participació en aquesta 
festa popular.
Per cuinar les més de 3.000 
racions que es van repartir es 
van utilitzar 1.500 litres d'aigua, 
uns 130 quilos de botifarra 
negra, 85 de botifarra de blanca, 
uns 100 quilos de bringuera i de 

careta, 60 de vedella i més de 
50 de gallina. També, uns 100 
quilos de mandonguilles, 200 de 
patates, 30 d’arròs i de fideus, 
65 quilos de col, 40 quilos de 
porro i d’api, 40 de carbassa, 30 
quilos de pastanagues, i uns 20 
quilos de mongetes i de cigrons. 
Tot plegat, cuinat en 10 
fogaines, una més que els anys 
anteriors: la cedida al seu dia 
per l’ex-cònsol major d’Andorra 
la Vella i un dels impulsors de 

l’escudella, Antoni Puigdellívol, 
que va morir el gener del 2021. 
De fet, el col·lectiu 
d’escudellaires va tenir un 
record per als tres integrants 
que en els darrers anys han 
traspassat: Antoni Puigdellívol; 
Josep Anton Marquilló, Quillo, 
qui va ser president de la 
confraria; i Arnau Castellón.
També es va fer la rebuda de 
tres noves escudellaires que 
han entrat a formar part de la 
confraria, amb la tradicional 
entrega d’armilles, davantals 
i culleres: Teresa Fabra, 
Raquel Orellana i Remei 
Castillo. Hi tenen dret aquelles 
persones que han participat en 
l’elaboració d’un mínim de 3 
escudelles. La confraria compta 
actualment amb una vuitantena 
de membres.
El plat commemoratiu de 
la jornada s’ha dedicat 
enguany al 25è aniversari de 
l’agermanament amb la localitat 
francesa de Foix. 
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70.000 visitants a la "Fira de fires"

170 expositors, una superfície 
superior als 10.000 metres 
quadrats i uns 70.000 assistents 
en tres dies. Són les macroxifres 
de la 43a Fira d'Andorra la Vella, 
que tornava a celebrar-se aquest 
octubre al recinte firal habilitat a 
l'aparcament del Parc Central en 
una edició normalitzada després 
de dos anys d'afectacions per la 
pandèmia.  
La cita, assegurava el darrer 
dia de la mostra la cònsol 
major, Conxita Marsol, s'ha 
consolidat després de la 
crisi del coronavirus com "el 
principal acte del país" i un punt 
d'atracció tant per al sector 
empresarial i associatiu del 
país com per a la societat civil. 
Ho demostrava el fet que tots 
els espais expositius estaven 
reservats un mes abans que 
acabés el termini d'inscripcions. 

Un gran punt de retrobament
La mostra d'Andorra la Vella, tal 
com va exposar en el discurs 
inaugural la cònsol major, és 
sense dubte un dels grans punts 
de retrobament social del país 

i, també, una “Fira de fires”: 
aglutina el sector de l’automòbil 
així com d’altres àmbits 
empresarials, productors, 
artesans, i les entitats i 
associacions de la  parròquia. 
Marsol també va voler reiterar 
públicament la satisfacció 
perquè el Govern i el Comú 
d’Andorra la Vella coincideixin 
en l’espai on s’ubicarà el 
futur recinte multifuncional, 
a l’entorn de l’Estadi comunal 
Joan Samarra Vila. Perquè, va 

Èxit de la 43a Fira d'Andorra la Vella, centrada en la innovació i que tornava aquest 
octubre amb una gran representació del teixit empresarial i associatiu del país

assenyalar, disposar d’un espai 
fix on celebrar aquest tipus 
d’esdeveniments "permetrà no 
haver d’hipotecar equipaments 
necessaris”. 

Fira-concurs del bestiar a 
l'aparcament comunal de 

l'antiga plaça de braus
Com cada 27 d'octubre, l'aparcament 
comunal de l'antiga plaça de braus va 

acollir la 43a Fira-concurs amb més de 
200 exemplars. El certamen permet 
continuar posant en valor un sector 

clau per la regulació de l’entorn natural 
i també per seguir dinamitzant el sector 

primari del país.

Al voltant de la innovació
La innovació va ser en aquesta 
edició la clau de volta. A l’estand 
del Comú els visitants van 
poder gaudir d’una experiència 
immersiva a través de la realitat 
virtual: mitjançant unes ulleres 
3D s'endinsaven en una Andorra 
la Vella onírica i imaginària amb 
elements molt significatius 
de la parròquia com el Parc 
Central, els cirerers florits, el 
Tamarro, el Centre històric, el 
rec o l’univers de les compres. 
A l'estand també es va habilitar 
una zona de coneixement i de 
reflexió, anomenada Àgora 3.0, 
on representants dels expositors 
institucionals i d’empreses 
privades van fer xerrades 
relacionades amb el món digital 
l’smart city, la sostenibilitat i la 
innovació. 
Un dels punts destacats de 
la zona exterior va tornar 
a ser l’escenari de la Fira 
d’associacions, on una 
cinquantena d’entitats van fer 
actuacions de diferent tipologia.

Un miler de persones desafien 
la pluja a la 9a Caminada 
contra el càncer
La Caminada contra el càncer, 
organitzada per Assandca i que cada 
any té lloc durant el cap de setmana de 
la Fira, va aplegar en aquesta 9a edició 
més d'un miler de persones que van 
desafiar la pluja i van col·laborar en el 
projecte caminant pel centre d'Andorra 
la Vella. La iniciativa va recaptar 9.800 
euros. 
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Tornen les xerrades laborals per ajudar 
els joves a trobar feina per vacances

El cicle de xerrades laborals 
que organitza el Servei de 
Joventut del Comú d’Andorra la 
Vella ha tornat aquesta tardor 
després d’un parèntesi a causa 
de la pandèmia. Dos divendres 
de novembre es van celebrar al 
Rusc trobades entre empresaris 
i joves que busquen feina per als 
períodes de vacances. L’activitat 
s’adreça a joves a partir de 16 
anys que estan estudiant al país 
o a l’estranger i va comptar amb 
una trentena d'assistents.
En aquesta represa hi 
van participar vuit grups 
empresarials (Caldea, Ski 
Andorra, Grup Pyrénées, 
Germans Cruz, Perfumeries 
Gala, Via Moda, Perfumeries 
Júlia i Esport organització 
Advent S. L.), a més del Servei 

d’Ocupació del Govern i la 
Cambra de Comerç. Tots ells 
van explicar com s’organitzen i 
els perfils laborals que cerquen, 
posant un especial èmfasi 
en les feines temporals per a 

l’hivern. L'activitat també permet 
als joves entregar el seu CV i 
resoldre dubtes directament 
amb els departaments de 
Recursos Humans de les 
empreses.

Conducció segura sobre neu i gel

La neu i el gel no són mai 
bons companys de viatge a 
la carretera. Per això és molt 
important disposar d'eines per 

saber reaccionar al voltant quan 
les condicions meteorològiques 
no acompanyen. 
El departament de Joventut, 

conjuntament amb l’Automòbil 
Club d’Andorra (ACA), ha 
organitzat aquesta temporada i 
per tercera vegada consecutiva 
el curs de conducció sobre gel 
al circuit Andorra Pas de la Casa 
amb l'objectiu de promoure la 
conducció segura dels joves a 
l'hivern. 
Durant la classe, que va comptar 
amb una vintena d'inscrits 
d'entre 16 i 25 anys, es van 
recrear situacions de risc reals 
quan hi ha neu o gel a la via, 
a més d'oferir continguts més 
teòrics i resoldre dubtes. 
El departament de Joventut i 
l’ACA van subvencionar gran part 
del curs per poder oferir un preu 
popular i posar facilitats a les 
famílies (25 euros per als joves 
fins a 17 anys i 40 euros per als 
joves de 18 a 25 anys).

La piscina dels Serradells recupera les 
estades esportives d'alt nivell

El Centre esportiu dels 
Serradells ha recuperat aquesta 
tardor les estades d’esportistes 
d’elit que es desplacen a 
Andorra la Vella motivats tant 
per la destinació, com per les 
instal·lacions de qualitat i la 
possibilitat de fer entrenaments 
en alçada. El Comú treballa 
amb l'objectiu de tornar a 
acollir estades internacionals, 
tal com ressaltava el conseller 
d'Esports i de Joventut, Alain 
Cabanes, durant una sessió 
d’entrenament de dos equips 
de natació sincronitzada aquest 
desembre a la piscina olímpica. 
Sota la supervisió d’Anna 
Tarrés, ex-seleccionadora 

d’Espanya i d’Ucraïna de natació 
sincronitzada, s'han entrenat 
a Andorra la Vella el duet de 
la selecció d’Israel format per 
Shelly Bobritsky i Eden Blacher, 
i les nedadores del Club Natació 

Andorra la Vella, seu del Crèdit Andorrà 
Open, la cita del tennis femení

Andorra la Vella va ser els 
darrers dies de novembre la 
seu del primer Crèdit Andorrà 
Open, el torneig de primer nivell 
que va dur al país el millor 
tennis internacional femení. El 

Crèdit Andorrà Open, el primer 
WTA 125 femení de la història 
del Principat, va tenir lloc al 
Poliesportiu d'Andorra i va 
veure-hi desfilar les primeres 
figures d'aquest esport durant 

Kallípolis. Anna Tarrés explicava 
que fa gairebé 20 anys que és 
usuària dels Serradells per fer 
estades internacionals, unes 
instal·lacions que va qualificar    
d’"excel·lents". 

una setmana. En la cita va 
prendre part la jove promesa 
d'Andorra Vicky Jiménez que 
no va poder superar a la 70 del 
món, l’alemanya, Tatjana Maria. 
La jugadora nordamericana 
Alycia Parks es va coronar com 
la guanyadora del torneig en 
superar Rebecca Peterson en 
una gran final que va acabar 6-1, 
6-4.
Abans de la final d’individuals, 
l'espanyola Cristina Busca i la 
polonesa Weronika Falkowska 
es van proclamar campiones de 
dobles en superar a Angelina 
Gabueva i Anastasia Zakharova. 
Les tres guanyadores van voler 
agrair a l’afició i a Andorra “el 
suport i el bon ambient durant 
tot el torneig”, organitzat per 
Tennium i que va comptar amb 
el patrocini entre d'altres del 
Comú d'Andorra la Vella.
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Jocs i activitats familiars per celebrar 
el Dia internacional de la infància

El Centre de Congressos 
acollia el 20 de novembre 
una jornada de jocs i 
activitats intergeneracionals 
per commemorar el Dia 
internacional de la infància. 
Van ser moltes les famílies que 
es van sumar a les activitats 
organitzades pel Comú, entre 
les quals hi va haver tallers 
de manualitats, jocs de fusta 
gegants amb temàtica andorrana 
per aprendre tot divertint-se 
sobre cultura, història, geografia 
i llegendes del país, i un 
espectacle de màgia a càrrec de 
l'il·lusionista Joaquín Matas.  
La diada va ser la culminació 
d'una setmana de propostes 
lúdiques a les escoles bressol 
i espais de lleure del Comú 

d’Andorra la Vella (el casal 
d'infants El Llamp i la Ludoteca 
de Santa Coloma) en què 
es van programar activitats 
adaptades a totes les edats: 
jocs d’animals, sopes de lletres 
sobre els drets dels infants, jocs 
esportius adaptats o circuits de 
psicomotricitat. Els usuaris de 
les escoles bressol també van 
aprendre jugant i experimentant 
amb elements propis de la 
tardor. A més, es va convidar 
les famílies a participar de les 
activitats per promoure, així, 
estones de lleure conjuntes.
Tot plegat es va fer amb 
l'objectiu de donar a conèixer 
l’article 31 de la Convenció dels 
Drets dels infants adoptada 
per les Nacions Unides: el dret 

Ajuda'ns a ajudar! Amb 
aquest lema es va organitzar 
el 2 de desembre una nova 
jornada solidària en favor dels 
infants. Tota la recaptació de 
les vendes del menú BigMac 
i dels peluixos solidaris de 

Centenars de persones se sumen a les propostes pensades per difondre els drets dels infants

a l’esbarjo, al joc i a participar 
en les activitats artístiques i 
culturals.

McDonald's Andorra del dia, més 
de 2.600 euros, es va destinar 
al centre d'acolliment d'infants 
la Gavernera. Els consellers 
del Comú d'Andorra la Vella es 
van voler sumar a la iniciativa 
solidària anual.

Recaptació en benefici de la Gavernera

El Bici Lab Andorra, inaugurat 
el 5 d'octubre passat, ha rebut 
fins a final de l'any 2022 més 
de 3.000 visitants. Aquest 
espai, situat a l’edifici comunal 
de Prat de la Creu 70, compta 
amb 1.700 metres quadrats i 
alberga una de les col·leccions 
de bicicletes històriques més 
destacades del món cedida per 
la família Riberaygua. 
Es tracta de la instal·lació 
museística més gran del país on 
es poden contemplar gairebé 
un centenar de peces que estan 
exposades, si bé la col·lecció 
està integrada per 300 bicis, 
moltes de les quals s’aniran 
canviant per variar l’oferta. 
La primera de les exposicions 
temporals que ofereix el Bici 
Lab Andorra gira al voltant de 
la dona i la bicicleta, es troba al 
vestíbul de l'equipament i és de 
lliure accés per als visitants.

Una bona arrencada del Bici Lab 
Andorra, el nou museu de la capital

Un museu per a tothom
El Bici Lab Andorra obre portes 
de dimarts a dissabte de 10 
a 18 hores entre novembre i 
març, mentre que la resta de 
l’any amplia també l’obertura 
als diumenges. A més, ofereix 
visites guiades cada dia a les 12 

i a les 16 h. L’entrada, que costa 5 
euros i compta amb descomptes 
per a grups, és gratuïta el primer i 
tercer dissabte de cada mes, així 
com per a estudiants nacionals, 
posseïdors del Carnet Jove o 
persones amb discapacitat, entre 
d’altres col·lectius.

Unes 3.000 persones han tingut l'oportunitat de visitar aquest nou espai que conté una 
de les col·leccions de bicis antigues més importants del món i espais interactius

Obrim de dimarts a 
dissabte de 10 a 18 h. 

Visites guiades cada dia a 
les 12 i a les 16 h
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60è aniversari de la darrera gran 
reforma de l'església de Sant Esteve
El temple plasma a través d'una exposició la transformació viscuda al llarg dels anys

L'església de Sant Esteve 
d'Andorra la Vella ha estat 
aquest 2022 d'aniversari: 
ha celebrat els 60 anys de la 
consagració de l’altar i de la 
darrera ampliació del temple. 
El procés de transformació que 
al llarg de la història ha viscut 
l'església ha quedat plasmat en 
l'exposició La comunitat creix. El 
temple s’expandeix 1962-2022, 
organitzada conjuntament per 
l’Església de les Valls i el Comú 
i que s'inaugurava a final de 
novembre. 
La gran reforma de l’església de 
Sant Esteve es va realitzar arran 
de l’encàrrec de l’aleshores 
arxipreste de les Valls, mossèn 
Lluís Pujol, a l’arquitecte català 
Josep Brugal. Una de les 
modificacions més importants 
va ser l’obertura de la portalada 
principal a la plaça Príncep 
Benlloch, quan abans estava a 
l’actual Rambla Molines. Des 
d’aleshores, l’església ha anat 
incorporant millores: als anys 70 
s’hi va pintar la representació 
del martiri de Sant Esteve i 
es va restaurar la capella del 

Santíssim amb la descoberta a 
pedra vista de l’absis romànic, 
que és el més gran del romànic 
andorrà. La pila baptismal es va 
col·locar el 1987 al lloc actual, i 
als anys 1993-94, amb mossèn 
Blai al capdavant, i gràcies a 
l’aportació del Comú i dels fidels, 
es va col·locar sòl de marbre 
i es va instal·lar el retaule de 
Sant Joan presidint l’altar major. 

Fa 30 anys es va pavimentar 
l’església, estrenar il·luminació, 
sistema de calefacció i millorar 
el llosat.
La cònsol major, Conxita 
Marsol, va anunciar el dia de la 
inauguració de la mostra que el 
Comú treballa amb l’Arxiprestat 
i el Govern per fer properament 
actuacions per millorar aspectes 
com la megafonia i la calefacció.
 

L'Escola d'art i el Thyssen, junts de nou
L’Escola d’art i el Museu 

Carmen Thyssen Andorra han 
col·laborat per tercer any 
consecutiu amb una exposició 
d’obres d’art dels alumnes, 
inspirades en fragments de la 
mostra del Thyssen Made in 
Paris. La generació de Matisse, 
Lagar i Foujita. Els treballs 
s'han pogut veure entre l'1 de 
desembre i el 8 de gener, primer 

al Centre cultural La Llacuna 
i després al Museu Carmen 
Thyssen Andorra. 
El projecte, titulat Desfragmentar 
per crear, proposava als alumnes 
un nou repte: inspirar-se en un 
fragment, triat lliurement, d’una 
de les obres per fer-ne una de 
nova. Hi han participat 24 obres, 
fetes amb diverses disciplines 
artístiques.

Llibre sobre l'encaix del país amb la UE
Andorra i el seu encaix positiu 

amb la Unió Europea. És el 
títol del llibre de les ponències 
de les 22es jornades de la 
SAC (Societat Andorrana de 
Ciències), que compta amb 
el suport del Comú i de la 
Confederació empresarial 
andorrana i que es va presentar 
al desembre.
La cònsol major, Conxita 
Marsol, va aplaudir, durant la 
presentació de l'obra al Centre 
de Congressos, la tasca de 
l'entitat i va destacar la qualitat 
d'aquesta eina imprescindible 

60 participants a la Marató fotogràfica
La Marató fotogràfica, 

celebrada el 19 de novembre en 
el marc de l'Andorra Shopping 
festival, ha acollit en la 7a edició 
una seixantena de participants. 
El concurs fotogràfic, que 
impulsa l’Escola d’art amb la 
col·laboració d’Andorra Turisme, 
ha passat a anomenar-se Marató 
fotogràfica Pep Aguareles, en 

record al fotògraf i professor de 
l’Escola d’Art que va impulsar 
el projecte l’any 2014 i que va 
morir al 2019 amb 53 anys.
Els guanyadors de la Max Marató 
han estat Núria Moreno (1r 
premi) i Renata Gonçalves Roma 
(2n premi); i els de la Family 
Marató, els Montoto-Papió i els 
Morera-López. 

Seu de la cita dels Volkswagen
L'aparcament d'autobusos 

Centre ciutat es va convertir 
a mitjan octubre en un gran i 
acolorit aparador de Volkswagen 
aircooled. 
Prop d'un centenar d'aquests 
característics vehicles (els més 
antics, matriculats als anys 
50) i provinents d'Andorra, 
França i Espanya van participar 
en aquesta primera trobada 
internacional, organitzada 
per l'Associació Andorrana de 
Vehicles Antics amb el suport 
del Comú. L'organització té 
la voluntat de consolidar 
l'esdeveniment i que esdevingui 
una cita anual.

de consulta que recull la visió 
dels diferents sectors sobre un 

eventual acord d'associació amb 
la UE. 
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L'Aula de teatre fa una mirada enrere
El centre d'ensenyament d'arts escèniques culmina els actes de celebració dels 30 anys 
de vida amb l'estrena d'un documental en què alumnes i ex-alumnes són els protagonistes

"Si aconsegueixes que la gent 
jugui i es deixi anar... és brutal, 
indescriptible". És una de les 
afirmacions de Pere Tomás, un 
dels puntals de l'Aula de teatre 
del Comú d'Andorra la Vella que 
apareixen al documental A jugar! 
30 anys de l'Aula de teatre que 
s'estrenava el 21 de novembre al 
Teatre Comunal per cloure els 
actes de celebració de les tres 
dècades de vida de l'escola. La 
cinta, dirigida per Hector Mas i 
Alfons Casal (ambdós ex-
alumnes de l'Aula), explica 
precisament això: com jugant els 
més de 800 alumnes que curs 

rere curs han anat passant per 
les aules han estimat l'art del 
teatre i, alhora, l'han fet gaudir 
als espectadors. 
El documental recull les 
vivències i les experiències que 
s’han viscut al centre formatiu 
d’arts escèniques al llarg de la 

Andorra la Vella, a la Nit literària
El Comú d'Andorra la Vella ha 

participat per primera vegada 
en la Nit literària que organitza 
el Cercle de les arts i de les 
lletres, dotant el Premi Andorra 
d'Assaig literari amb 3.000 
euros. El guardó ha recaigut 
en Nil Forcada per l'obra Un 
samurai contra Teseu, premi que 
li va entregar la cònsol major, 
Conxita Marsol, en l'acte del 24 
de novembre a Sant Julià. A més 

del premi econòmic, el Comú 
editarà l'obra de Forcada.
D'altra banda, el premi Fiter 

i Rossell de novel·la, el més 
destacat del certamen, ha estat 
per Francesc Puigpelat.

seva història amb el testimoni 
d’una vintena de membres i 
ex-membres de l’Aula, part dels 
quals s’han dedicat al món de la 
interpretació. Així doncs, entre 
d’altres, hi ha entrevistes amb 
Pere Tomás, primer director 
del centre i un dels professors 
històrics, i Raquel López, actual 
responsable de l’Aula; Roger 
Casamajor, Núria Montes, Emma 
Regada, Joan Hernández, Xavier 
Fernández, Irina Robles, que han 
esdevingut actors professionals.
El documental es pot veure al 
canal de Youtube del Comú 
d'Andorra la Vella.

Un cartell potent i per a tots els gustos
La 61a Temporada de teatre ha dut a Andorra la Vella grans noms de l'escena catalana, 
com Ramon Madaula i Lluïsa Castell i, també, la darrera i esbojarrada proposta dels 
magnífics Yllana amb una combinació explosiva d'òpera i humor

Teatre intimista, de conversa, 
amb una base històrica i òpera 
farcida de molt bon humor. La 
darrera Temporada de teatre 
d'Andorra la Vella, la 61a, ha dut 
una mica de tot als escenaris de 
la capital. Propostes per a tots 
els gustos protagonitzades per 
grans noms de l'escena catalana 
i per una gran companyia ben 
coneguda pel públic d'Andorra la 
Vella com és Yllana. 
El cicle de tardor arrencava el 
27 d’octubre amb Tocar Mare al 
Teatre Comunal, una comèdia 
dramàtica de Marta Barceló, 

guanyadora del 6è Torneig de 
dramatúrgia del Temporada 
alta. Un muntatge amb Lluïsa 
Castell i Georgina Latre al voltant 
de la maternitat i les relacions 
humanes entre una dona que 
ofereix els seus serveis com a 
mare i una jove òrfena que la 
contracta per sentir-se filla.
La segona cita, també al 
Teatre Comunal, va ser l’11 de 
novembre amb Buffalo Bill a 
Barcelona, i dues cares molt 
conegudes. L'incombustible 
Ramon Madaula, que en aquesta 
ocasió proposava un experiment 

fent pujar a l’escenari la 
periodista de TV3 Raquel Sans, 
conductora del Telenotícies 
Migdia i excorresponsal 
a Washington, perquè 
interpretant-se a ella mateixa 
entrevistés un Madaula convertit 
en Buffalo Bill. L’obra recorda la 
visita que va fer aquest curiós 
personatge a la Barcelona de 
finals del segle XIX en el marc 
d’una gira europea i que no va 
tenir l’èxit esperat.
El cicle es va tancar el 16 de 
desembre amb The opera 
locos d'Yllana en un Centre 
de Congressos pràcticament 
ple. La companyia de teatre 
d’humor gestual, que ha visitat 
Andorra la Vella des dels anys 
90 en 10 ocasions, va tornar a 
fer riure de valent amb aquest 
xou, guanyador del Premi MAX 
al millor espectacle musical del 
2019 i protagonitzat per un grup 
d'excèntrics cantants que va dur 
a escena fragments d’òperes de 
gran qualitat d'una manera ben 
esbojarrada i extraordinària.
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Joan Manuel Serrat i Lang Lang, 
les estrelles de La Temporada
La gira de comiat de l'emblemàtic cantautor català i l'actuació del considerat millor 
pianista del món delecten el públic de l'auditori del Centre de Congressos

El reconegut pianista xinès 
Lang Lang i Joan Manuel Serrat, 
amb la seva gira de comiat, han 
estat les estrelles del programa 
de la 28a Temporada d’Andorra 
la Vella organitzada pel Comú 
d’Andorra la Vella i MoraBanc. 
El recital de Lang Lang va tenir 
lloc el diumenge 16 d’octubre, 
mentre que el concert de Serrat 
es va fer el dissabte 10 de 
desembre. 
Joan Manuel Serrat, de fet, 
tornava a La Temporada després 
de la seva darrera actuació 
l’any 2015. Aquesta ha estat la 
darrera oportunitat per veure’l 
en un auditori reduït, ja que un 
cop va actuar a Andorra, el noi 
de Poble Sec va oferir els darrers 
tres concerts al Palau Sant Jordi 
de Barcelona abans de penjar la 
guitarra definitivament. 
La gira de comiat El vicio de 

cantar 1965-2022 va començar 
a Nova York l’abril passat i 
ha girat per diferents països 
amb uns recitals on Serrat 
s'ha acomiadat del seu públic 
amb un recull dels seus grans 
èxits. De fet, les entrades per al 
concert d'Andorra la Vella es van 
exhaurir en pocs dies.

A la presentació, el director 
artístic de la Temporada, Josep 
Maria Escribano posava en relleu 
la qualitat dels dos artistes, 
autèntiques llegendes en els 
seus gèneres i va recordar que 
“la visita de Lang Lang ja la 
teníem programada però es va 
anul·lar per la pandèmia. Ara 
és un privilegi poder veure’l 
en directe.” Lang Lang és un 
pianista que ha causat un gran 
impacte en el món de la música 
a nivell global pel seu talent, 

atracció mediàtica i el seu 
vessant educador i filantrop. 
Anunciat pel New York Times 
com “el millor artista del món 
de la música clàssica”, Lang 
Lang col·labora contínuament 
amb els millors directors i les 
orquestres més importants del 
món. La seva popularitat ha 
crescut encara més gràcies a 
les seves actuacions amb noms 
de la música de masses com 
Metallica, Pharrell Williams o 
Herbie Hancock.

Portar a Andorra l'excel·lència
La cònsol major, Conxita Marsol 
destacava durant la presentació 
“la vocació de la Temporada 
de portar fins a Andorra la 
Vella l’excel·lència en els 
espectacles que programem, 
amb figures destacadíssimes 
a nivell mundial”, un objectiu 
que s’ha assolit de nou amb 
escreix amb el cartell de la 
Temporada, un cicle organitzat 
pel Comú d’Andorra la Vella i 
MoraBanca amb el patrocini de 
l’Andorra Park Hotel. El Ministeri 
de Cultura i Andorra Turisme, a 
més, han donat suport al concert 
de Lang Lang. 

 




