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Editorial
Andorra la Vella torna a ser la capital de les
il·lusions. El Poblet de Nadal, un projecte iniciat
fa tot just un any, ha tingut una acollida extraordinària.
Tothom esperava amb entusiasme quines sorpreses
ens depararia aquesta segona edició (de fet la primera,
si es té en compte que l’any passat va ser una edició
zero), i ningú no n’ha quedat indiferent. La inauguració
d’enguany ha comptat amb la presència dels campions
del món de motociclisme, ja que Andorra la Vella ha
acollit la gala d’entrega de premis als campions de

totes les disciplines i l’Assemblea General de la FIM.
I ho tornarà a fer el 2018. Marc Márquez i Toni Bou
seran, precisament, dues de les futures estrelles del
nou Bulevard de les estrelles que es va inaugurar
amb el pilot Cyril Despres a final de novembre a Fener
Boulevard. El glamur i la il·lusió es combinen amb
d’altres notícies que esperem que siguin del vostre
interès en aquest nou número del Capital.ad.
comunicacio@comuandorra.ad

Connect@ amb la Capital
Andorra la Vella a les xarxes socials
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Actualitat comunal

Actualitat comunal
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14 milions d'euros d'inversió per al 2018
Els projectes més importants són les remodelacions de l'avinguda Meritxell, l'avinguda
Enclar i Príncep Benlloch i la millora de la mobilitat a Ciutat de Valls.

La cònsol major d'Andorra
la Vella, Conxita Marsol, va
anunciar fa unes setmanes que
la partida d'inversions per a l'any
vinent serà l'equivalent a la del
2016 i 2017 juntes, arribant als
14 milions d'euros. L'objectiu és
"construir la capital del futur"
i per això Marsol va demanar
paciència als ciutadans perquè
arribaran mesos d'obres que
pertorbaran el dia a dia.
El projecte de més envergadura
és la remodelació de l'avinguda
Meritxell, per la qual el 2018
es pressuposten 5 milions
i el gruix de la qual es farà
entre els mesos d'abril i juliol.
Durant l'any vinent també
tirarà endavant la remodelació
integral de l’avinguda d’Enclar
i l’embelliment de l’avinguda
Príncep Benlloch.
També es faran inversions
significatives a Santa Coloma.
D'una banda, es milloraran els
entorns de l’escola andorrana

amb la remodelació del carrer
de la Plana i la construcció de
voreres i, de l'altra, es posarà
en marxa la primera fase d'un
parc fluvial, a tocar del passeig
del riu. Serà una zona de lleure,
esbarjo i esports, i millorarà
el dèficit de parcs que té la
parròquia. A més, properament
també s'habilitarà un nou
aparcament a tocar del carrer de
la Plana.
Un altre dels punts que es
beneficiarà de les inversions
és el carrer Ciutat de Valls.
A banda de la nova plaça
que s'està construint davant
de les escoles, també es vol
millorar la mobilitat del carrer
amb un sistema de rampes
mecàniques. El projecte, que
s'exposarà als veïns de la zona,
s'elaborarà durant el 2018 per
tal que es pugui desenvolupar
durant el tram final de la
legislatura. D'altres projectes
previstos per a l'any que ve

són la nova pavimentació del
carrer del Puial, la construcció
d'una mitjana a l'avinguda
Tarragona, la senyalització
de tots els aparcaments per
saber les places disponibles i
la substitució del paviment de
l'aparcament de Prat de la Creu.
De cara al 2019 quedaran
pendents projectes significatius
com l’ampliació de l’aparcament
soterrat del Centre Històric fins
a tocar de l'Estació d’autobusos,
o l’eixample del carrer Doctor
Vilanova amb un projecte
emblemàtic d’accés al centre de
la ciutat. També es vol impulsar
una remodelació de la plaça del
Poble, de la plaça Rebés i de la
piscina exterior dels Serradells.
Per poder tirar endavant aquest
volum d'inversió, el Comú ha
aprovat una modificació del marc
pressupostari per tal d'ampliar
el límit d'endeutament de cara al
2018 i 2019.
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Coneix els consellers

Mònica Codina: “Les associacions saben
que ens poden contactar quan vulguin,
intentem atendre totes les seves peticions”
Què aportarà el nou pla al
Centre Històric?
El Centre Històric s’ha de
convertir en una zona comercial
diferent, de petit comerç,
diferenciat i especial. Per això
el pla incidirà en la part de
restauració –on l’associació ja
ha fet molt bona feina–, però
sobretot en la part comercial, la
part de mobiliari urbà i terrasses.

Mònica Codina és
comerciant, de fet regeix
un petit establiment de
moda a la capital. Va néixer
l’any 1962. Pel que fa a la
seva trajectòria política,
del 1998 al 2000 va ser
secretària d’Estat de la
Funció Pública; i del 2001
al 2005, ministra de Salut
i Benestar. En l’actualitat
és consellera de Promoció
Turística i Comercial del
Comú d’Andorra la Vella.
Quin balanç fa de la
darrera edició de la Fira
d’Andorra la Vella?
Un balanç positiu. És una fira
que ja està molt consolidada, i
a més estem contents perquè
aquest any hi ha hagut un cert
repunt econòmic. Les vendes de
vehicles van augmentar entre
un 15 i un 20% respecte a l’any
anterior, i les de forfets d’esquí
es van duplicar i fins i tot triplicar,
en funció de l’estació. Pel que
fa a la part comercial, la fira és
una manera de tancar contactes
i estaven molt satisfets. També
hi ha la zona d’associacions,
un espai on aquestes tenen
una oportunitat de donar-se a
conèixer i fer més associats.

A l’estand del Comú vau mostrar
com seran dues grans futures
reformes: la de l’avinguda
Meritxell i la dels Serradells.
Quina va ser la rebuda dels
ciutadans?
En línies generals, van tenir molt
bona acollida. A més, a l’estand
dels Serradells vam assolir
més de 200 nous abonats, ara ja
freguem els 4.000.
En quin punt es troba el pla
estratègic del Centre Històric?
Ja està aprovat, ara estem
en el procés de selecció d’un
dinamitzador, que esperem que
pugui començar a treballar a
principis del 2018. En paral·lel,
hem enllestit el conveni pel pla,
que se signarà a quatre parts:
el Comú d’Andorra la Vella,
l’Associació del Comerciants del
Centre Històric, la Cambra de
Comerç i el Govern. Ha d’estar
en consonància amb el Pla
estratègic de turisme compres
que va llançar el Govern, el qual
des del Comú hem treballat
internament en comissions, amb
participació de l’àmbit privat.
El comerç és un dels sectors
més tocat al país, està patint,
en part perquè viu un canvi de
paradigma. Tots hi hem de posar
de la nostra part.

Com valora la relació entre
el Comú i les associacions de
comerciants de la parròquia?
A Andorra la Vella tenim quatre
associacions de comerciants.
Cada 1-2 mesos celebrem una
taula de comerç, per parlar de
temes genèrics que ens afecten
a tots. En paral·lel, mantenim una
fluïdesa via correu electrònic i
telèfon de les seves necessitats,
per a coses més específiques, del
dia a dia. Saben que ens poden
contactar quan vulguin i intentem
atendre totes les seves peticions.
Des del Comú tenim molt clar que
sense aquest àmbit comercial no
tindríem el dinamisme econòmic
que necessita la parròquia.
El Poblet de Nadal és la gran
aposta de dinamització del
Comú?
És una aposta molt forta de
promoció, des del punt de vista
turístic, comercial i cultural.
És un esdeveniment de país i
volem ser un referent. L’edició
de l’any passat va tenir molt èxit.
El Poblet està pensat perquè la
gent de fora el pugui gaudir, però
també està pensat per la gent
de país. Sobretot des de l’àmbit
familiar, són dies d’il·lusió i es
gaudeix molt de les diferents
activitats. Per això li diem ‘La
capital de les il·lusions’. Creiem
que la parròquia s’ho mereix i
també els seus ciutadans.

Notícies breus
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Les sancions de circulació, a Tràmits
El Comú ha aprovat una
reorganització del Servei
de Circulació que preveu, a partir
de l'1 de gener, la desaparició
del servei d'atenció al públic de
sota la plaça Lídia Armengol i la
reorganització del seu personal.
Així, els pagaments de sancions
de circulació seran gestionats
des del mateix Comú, i la
recuperació dels vehicles retirats

per la grua es farà directament
a l'aparcament del Prat de la
Creu. A més, s'han fet canvis
en l'organigrama del Servei de
Circulació per millorar en agilitat
i s'han aprovat diferents mesures
per reforçar la tasca de dirigir el
trànsit en èpoques de màxima
afluència de trànsit.

Renovació del paviment de
l'aparcament Prat de la Creu
En la sessió de Consell de
Comú celebrada el 6 de
desembre es van aprovar tres
adjudicacions d'obres importants
per a la parròquia. D'una banda,
la renovació del paviment de
l'aparcament de Prat de la CreuCentre Ciutat, que té un cost
d'un milió d'euros i un termini
d'execució de nou mesos. També
es va adjudicar la remodelació de
la recepció del Centre Esportiu

dels Serradells, per un import
de 183.000 euros, i les obres
d'embelliment d'un nou tram de
l'avinguda Tarragona, entre el
carrer Bonaventura Riberaygua i
la rotonda de Prada Casadet, on
es donarà continuïtat a la mitjana
ja instal·lada al tram superior i al
carril segregat per a bicicletes,
amb l'objectiu de pacificar el
trànsit.

Augment del 5% en les subvencions
esportives
El Comú ha atorgat un
total de 361.480 euros en
subvencions esportives per a la
temporada esportiva 2017-2018.
La majoria de subvencions s'han
incrementat un 5% respecte a
la convocatòria anterior, i van
dirigides a clubs i entitats de la
parròquia que organitzin activitats
esportives per potenciar l'esport
base, les relacions ciutadanes,
l'esport de competició o que es
dediquin a la integració social per
mitjà de l'esport. Com a novetat,
enguany també s'han atorgat
2.000 euros en ajudes a activitats
esportives infantils en períodes de
vacances escolars.
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El primer país amb tots els comuns com
a ciutats amigues de la infància
Les set parròquies han rebut el distintiu que les acredita com a ciutats amigues de
la infància, amb la qual cosa Andorra es converteix en el primer país amb totes les
corporacions locals amb aquest distintiu.

Andorra és des d’aquest mes
de novembre el primer país
amb totes les corporacions locals
amigues de la infància de l’Unicef.
El lliurament del distintiu va tenir
lloc a Sant Julià de Lòria durant
l''Andorra Meeting Point', que tenia
com a objectiu ser un espai per a
la reflexió i el consens en temes

relacionats amb la infància, com
els consells d'infants.
La iniciativa de ciutats amigues
de la infància pretén impulsar
l’aplicació de la Convenció sobre
els drets dels infants, especialment
en l’àmbit local, ja que es considera
que és el que té un major impacte
sobre la vida dels infants. L’Unicef

va iniciar el 2012 el treball perquè
els comuns s’adherissin a aquesta
campanya i la culminació ha
estat el lliurament del guardó a
les set parròquies. Des de l’ONG
s’ha facilitat als comuns una
eina a través de la qual podran
fer informes de la situació de la
infància i avaluacions periòdiques.

La capital se suma al Dia mundial de
l’infant a McDonald’s
Una delegació del Comú
d’Andorra la Vella va participar
el divendres 24 de novembre
en el Dia mundial de l’infant
a McDonald’s, assistint al
restaurant situat a l’avinguda
Meritxell. Aquesta jornada
solidària, que enguany arriba
a la dinovena edició, serveix,

a través de la venda de les
hamburgueses Big Mac, per
recaptar fons per al centre
d’acolliment d’infants La
Gavernera. Durant la jornada
també es van posar a la venda
polseres amb la mateixa
finalitat.
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Els més joves de la parròquia entren al
món de la política
Constituït el Consell d’Infants del curs 2017-2018, que treballarà amb propostes com la
creació d’una piscina exterior o una zona de jocs coberta.

El 30 de novembre passat
infants dels quatre centres
escolars de la parròquia van
posar-se a la pell dels consellers
del Comú i van exercir de manera
més que satisfactòria de polítics.
Ells seran els encarregats de
representar als seus companys
d’escola dins del Consell
d’Infants 2017-2018, en el qual
es debatran propostes com la

de disposar d'un espai cobert
de jocs, una piscina exterior, la
millora dels actuals 'skate parks',
una campanya de conscienciació
per la recollida d’excrements de
gossos i, finalment, fomentar
més el reciclatge. La cònsol
major, Conxita Marsol, es va
comprometre a analitzar totes les
propostes.
A canvi, Marsol va posar ‘deures’

als infants. Ells seran els
encarregats d’escollir com han de
ser tres projectes comunals: les
propostes lúdiques per a la nova
zona infantil del Parc Central, quin
espectacle volen per a la festa
de cloenda del Consell d'Infants,
el proper 15 de juny, i triar un
espectacle per a la propera Festa
Major d'Andorra la Vella.

Els cònsols van a l’escola
Conxita Marsol i Marc Pons expliquen el funcionament dels comuns als joves ciutadans.
Alumnes d’entre 9 i 11 anys van
rebre a finals de novembre una
visita molt especial a l’escola. Els
cònsols Conxita Marsol i Marc
Pons van assistir a un dia de
classe de joves de primària. La
trobada va servir per començar a
treballar les diverses propostes
que seran tractades durant el
curs al Consell d’Infants. Així
mateix, els cònsols els van
explicar el funcionament dels

comuns, van parlar de la política
de la parròquia en general, així
com de nous projectes que s’han
tirat endavant pensant en aquest
segment jove de la ciutadania,
com el parc infantil a l’antic pati de
l’escola espanyola, que obre també
el cap de setmana. Una proposta
que precisament va sorgir al
Consell d’Infants de l’any passat.
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Deu anys, més de 240 famílies
L’escola bressol de Santa Coloma celebra amb una gran festa la seva primera dècada de vida.

El 7 de novembre del 2007
obria a Santa Coloma, amb
només tres infants, la primera
escola bressol de la localitat.
Eren anys “en què no hi havia
pràcticament oferta” de centres
per als més menuts, d’edats
compreses entre els 3 mesos i
els 3 anys, recorda la consellera
de Social del comú d’Andorra la
Vella, Ester Vilarrubla. Una dècada
després, per la llar d’infants hi han
passat més de 240 famílies. Ara té
una capacitat de 42 places, totes
plenes, repartides en quatre aules.
Per commemorar aquests deu

anys, l'11 de novembre passat
l’escola bressol va celebrar una
gran festa, on hi van participar
una cinquantena de persones,
entre adults i petits. La mateixa
Vilarrubla, acompanyada
d’algunes de les primeres nenes
que van anar al centre, van tallar
una cinta commemorativa per
donar el tret de sortida a l’acte,
on es va projectar un vídeo
commemoratiu amb imatges dels
alumnes de l’escola, i va haver-hi
espectacle infantil i esmorzar.
A més, a l’entrada es va penjar
un mural perquè pares i fills

s’hi poguessin fer fotografies i
escriure-hi felicitacions.
Actualment, l'equip del centre està
format per la cap, nou educadores,
tres educadores auxiliars, una
cuinera i tres persones de neteja;
i "gent que fa molts anys que hi
és, amb molta vocació per la seva
feina i amb molta experiència
i professionalitat, que fan que
l'escola tingui molt bon ressò a
nivell de Santa Coloma i que els
pares hi confiïn per portar-hi els
seus nens", va destacar durant la
celebració la consellera.
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Més de 220 persones als cursos i
tallers per a la gent gran
Amb més de 200 inscrits en una vintena de propostes, el Comú d’Andorra la Vella va
inaugurar el mes d’octubre passat una nova temporada dels cursos i tallers per a la
gent gran. La bona acceptació fa pensar que es pugui arribar a superar el volum de
participants de l’any passat.

Més de 220 persones van
donar aquest mes d’octubre
el tret de sortida a una nova
edició dels cursos i tallers per a la
gent gran que organitza el Comú
d’Andorra la Vella. Els usuaris
poden gaudir d’una vintena de
propostes entre les quals aquest
any hi ha novetats com gimnàs de
musculació, labors o pirografia.
La consellera de Social, Ester
Vilarrubla, va destacar en

l’arrencada de la nova temporada
que els cursos potencien les
relacions entre els participants,
els manté actius i a més els
permet “invertir el seu temps en
allò que realment voler fer”.
Vilarrubla va posar en relleu
el fet que l’oferta ja era àmplia
però que a demanda de la gent
gran s’han introduït novetats
per donar resposta a les noves
inquietuds i tenint en compte

que les propostes sempre
tenen “molt bona acollida”.
D’aquesta manera, va remarcar
la implicació dels participants
i va concloure que el volum
d’usuaris encara pot créixer
fins al final de la temporada i
superar les inscripcions que es
van assolir l’any passat, quan ja
es va registrar un augment de
matrícules. Memòria i ioga són
les que tenen més èxit.

La Federació de la Gent Gran es
reivindica a l’assemblea general
Centenars de padrins van participar en la 15a assemblea general de la Federació
d’Associacions de la Gent Gran, durant la qual van fer les seves reivindicacions.

El Centre de Congressos
d’Andorra la Vella va acollir
el mes d’octubre passat la 15a
assemblea general de la Federació
d’Associacions de la Gent Gran.
La trobada va servir perquè el

president de la federació, Simó
Duró, fes arribar a les autoritats
presents, el ministre d’Afers
Socials, Justícia i Interior, Xavier
Espot, i la cònsol major, Conxita
Marsol, les seves reivindicacions.

Centenars de persones van
prendre part en aquest acte, que
representa també un punt de
trobada per a la gent gran. Duró
va reclamar el tercer pagador
per a tothom, mentre que Espot
va exposar les novetats que
suposarà el pla d’atenció integral
per a la gent gran. Marsol, de la
seva banda, va destacar el paper
dels comuns en l’oferta de serveis
per als padrins, incidint en les
propostes de lleure. L’acte va
acabar amb un homenatge
a Josep Visa.
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Parlamentaris d’arreu del món es
reuneixen per primera vegada a Andorra
El Centre de Congressos d’Andorra la Vella va acollir l’assemblea de tardor de l’OSCE-PA,
amb la participació de 400 persones.

Andorra la Vella va acollir
el 3, 4 i 5 d’octubre a
parlamentaris d’arreu del món,
en el marc de la reunió de tardor
de l’assemblea parlamentària de
l’Organització per la Seguretat i
Cooperació d'Europa (OSCE-PA).
Va comptar amb prop de 400
assistents, entre parlamentaris
i acompanyants, arribats de 57
països, i també de la mateixa
Andorra. El volum de persones
i també la categoria d’aquestes
persones va convertir l’assemblea
en un dels esdeveniments de
congressos més importants que
mai ha acollit el país.
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L’OSCE-PA, que es reuneix
tres vegades l’any, va centrarse durant la seva assemblea
a Andorra en el concepte
'Seguretat a l'espai de l'OSCE:
nous reptes, noves tasques'.
Concretament, les ponències i
debats van girar al voltant de
tres pilars: la ciberseguretat,
els conflictes polítics derivats
del canvi climàtic, i quin paper
juga l’educació per garantir
l'estabilitat i el desenvolupament
de les societats. Van ser tres
dies d’anàlisi profunda sobre les
problemàtiques que afecten tots
els països membres de l’OSCE,
però també va servir per donar a
conèixer als polítics de tot el món
les particularitats que defineixen
Andorra amb aspectes com, per
exemple, el seu model educatiu.
Així mateix, i abans de començar
el gruix del congrés, els
parlamentaris van poder gaudir
d’una recepció oferta pel Comú
d’Andorra la Vella, juntament amb

el Consell General, a la plaça del
Consell. Van oferir parlaments
la cònsol major, Conxita Marsol;
la presidenta de l'assemblea
parlamentària de l'OSCE,
Christine Muttonen; la cap de la
delegació andorrana a l'OSCEPA, Meritxell Palmitjavila, i la
subsíndica general, Mònica Bonell.
Durant aquests parlaments es
va destacar, entre d'altres, que
Andorra compta amb un dels

parlaments més antics d'Europa,
o que acollir cites com aquesta
mostren la capacitat del Principat
per ser la seu d'esdeveniments
internacionals, tal com va fer
èmfasi la mateixa Marsol.
De fet, Andorra va rebre les
felicitacions de l’OSCE-PA en
acabar l’assemblea, per tota
l’organització, així com també per
la rellevància dels temes escollits.
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El carrer Na Maria Pla es converteix en
el Bulevard de les estrelles
Fener Boulevard compta des del passat mes de novembre amb una estrella dedicada
al pilot de ral·lis Cyril Despres i la voluntat és que esdevingui una “avinguda de les
estrelles” en reconeixement a personatges il·lustres.

Amb la voluntat que la zona
del Fener Boulevard sigui
un nou espai d’atracció cultural
i turística, el Comú impulsa,
juntament amb l’associació de
comerciants de Fener Boulevard,
un projecte per convertir el carrer
Na Maria Pla en una avinguda de
les estrelles, és a dir, amb plaques
dedicades a persones vinculades
amb la parròquia i amb el país i

a les quals es vol reconèixer la
seva trajectòria. El Bulevard de
les estrelles també vol deixar
l’empremta de personatges
il·lustres que visiten la parròquia o
bé exerceixen d’ambaixadors de la
ciutat i del país fora de les nostres
fronteres. La primera de les
estrelles ja està instal·lada i és la
dedicada al pilot de ral·lis resident
a Andorra Cyril Despres. El pilot

compta des del mes de novembre
amb una placa amb el seu nom
dissenyada per l’artista Nerea
Aixàs, instal·lada al paviment de
la vorera davant dels comerços de
Na Maria Pla.
Aprofitant la gala de la Federació
Internacional de Motociclisme
(FIM), el campió de Moto GP, Marc
Márquez, i el campió de trial,
Toni Bou, també van accedir a
ser presents al Bulevard de les
estrelles. Així, tots dos van signar
les plaques que s'instal·laran
pròximament al carrer Na Maria
Pla. La intenció del Comú és que
els actes de descoberta d'aquestes
dues noves plaques es puguin
fer amb la presència dels seus
protagonistes. Tal com va avançar
la cònsol major, Conxita Marsol, el
dia de la inauguració del Bulevard
de les estrelles, la intenció és que
cada any s'hi introdueixin sis o set
estrelles noves, i ja és segur que
personalitats com Albert Llovera o
Jorge Lorenzo comptaran amb la
seva estrella.
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Fins l’any vinent...!
Andorra la Vella acull dos dels esdeveniments més importants del motociclisme
mundial: l’assemblea general de la Federació Internacional de Motociclisme, i els FIM
Awards 2017, que van portar a la capital el glamur dels campions del món.

El motor i les dues rodes
van ser grans protagonistes
a Andorra la Vella, el cap de
setmana del 25 i 26 de novembre.
Mai abans el país havia comptat

amb una concentració de
campions mundial tan elevada.
El primer dels dos grans
esdeveniments va tenir lloc el
dissabte al Centre de Congressos,

amb la celebració de l'assemblea
general de la Federació
Internacional de Motociclisme.
I el diumenge, la capital va ser
l'escenari dels FIM Awards
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2017, l’entrega de premis de
la temporada de motociclisme.
Però abans havia tingut lloc
una multitudinària signatura
d’autògrafs, en un acte organitzat
pel Comú, la Federació Andorrana
de Motociclisme i la pròpia FIM.
Un dels més aclamats va ser
el guanyador de Moto GP, Marc

Márquez. El cerverí es va mostrar
content que la gala se celebrés a
prop de casa, i també en un país
on es parla el seu idioma.
També hi van participar el
resident Toni Bou, Emma Bristow,
Jonathan Rea, Niccolò Canepa,
David Checa, Mike Di Meglio, Kiara
Fontanesi, Franco Morbidelli

o Joan Mir. Més d’un miler de
persones no es van voler perdre la
possibilitat de tenir un autògraf i
fer-se una fotografia amb els seus
ídols. A més, i en una iniciativa
pensada per als fans més joves,
el Poblet de Nadal va acollir un
joc interactiu amb la participació
de Márquez, Bou i Fontanesi. Els
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tres pilots van poder descobrir la
màgia del Poblet, i fins i tot van
amagar-se entre les 25 casetes
instal·lades a la plaça del Poble.
La gala posterior va generar una
gran expectació, i va elevar al
màxim els nivells de glamur cada
cop que un dels millors motoristes
del món, vestits amb les seves
millors gales juntament amb els
seus acompanyants, desfilaven

per la catifa vermella.
L’entrega de premis va comptar
amb mig miler d’assistents, entre
ells les principals autoritats del
país. La cònsol major d’Andorra la
Vella, Conxita Marsol, va celebrar
l’“èxit de l’esdeveniment” i el fet
que demostrés que la capital “està
a l’alçada” d’un acte d’aquesta
dimensió i que garanteixi l’èxit
per a l’any vinent. I és que

Andorra serà de nou l’epicentre
mundial del motociclisme durant
els FIM Awards 2018. Una altra
oportunitat perquè hotels i
restaurants facin el ple, i els
comerços incrementin vendes.

Andorra la Vella amb els campions del món de motociclisme.
Kiara Fontanesi, campiona del món de motocròs; Marc Márquez,
campió del món de MotoGP; i Toni Bou, campió del món de trial.
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La capital de les il·lusions
Turistes i ciutadans gaudeixen del Poblet de Nadal, que aquest any sorprèn amb
propostes com un tobogan gegant i nombrosos espectacles.
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La il·lusió del Nadal
s’ha instaurat a Andorra
la Vella, i no marxarà ja fins
passat Reis. Diversos punts de
la parròquia són diàriament
escenari de diversió, màgia,
activitats, gastronomia i comerç.
En aquesta segona edició, el
Poblet de Nadal ha arribat amb
més paradetes, més espectacles,
nombrosos tallers i propostes
d’oci com un tobogan gegant
de 35 metres o una pista de gel
de fins a 200 metres quadrats.
Diversió per a petits i grans.
A la plaça del Poble, a les 25
casetes de fusta, s’hi poden
trobar productes artesanals,

joguines, bijuteria, peces de
decoració, de cosmètica i gurmet,
tot artesanal i de proximitat.
També és la zona on s’ha ubicat
el tobogan gegant. A més
de l’envelat d’activitats, que
acull un mercat de l’art amb

CAPITAL.ad :: núm. 6 :: desembre 2017 :: pàgina 22

la participació d’una quinzena
d’artistes, i on tenen lloc
diferents activitats i tallers.
A la plaça Guillemó, que aquest
any guanya protagonisme,
s’hi ha instal·lat la pista de
patinatge, el tió gegant (que es
caga cada tarda del 20 al 24 de

desembre), i un arbre nadalenc
on els més petits poden demanar
tots els desitjos que vulguin.
Paral·lelament, i també per als
més menuts, hi ha programades
diverses activitats lúdiques
durant tot el Nadal.
Finalment, el Poblet de Nadal

arriba també fins la plaça de la
Rotonda de l’avinguda Meritxell,
amb el ja tradicional arbre dels
desitjos ple de llums, i la novetat
Disney d’aquest hivern: la caseta
de Frozen, on hi tenen lloc tallers
per als més petits de la casa
relacionats amb la reina del gel.
Així mateix, una parada
obligatòria és l’Oficina Màgica
de Correus també a l’avinguda
Meritxell, on els infants poden
lliurar les cartes per al Pare Noel
i Ses Majestats els Reis d’Orient.
Els menairons reials són els
encarregats de fer-los arribar
els desitjos escrits dels infants.
Des que es va inaugurar, el
passat 25 de novembre, els
turistes i els ciutadans del
país han gaudit caminant per
l’ambient nadalenc que vol estar
a l’alçada, fins i tot superar,
dels tradicionals mercats dels
països del nord d’Europa. Els
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espectacles han tingut una gran
assistència de públic. El cap
de setmana de la inauguració
la Compagnie des Quidams va
seduir amb el ‘Fiers à Cheval’,
cavalls lluminosos que van
recórrer tota l’avinguda Meritxell.
El 2 de desembre va ser el torn
de ‘Carilló’, de la companyia de
teatre Cia. La Tal, que repetirà el
proper 30 de desembre. I durant
el pont de la Puríssima els
protagonistes van ser els rens i
dromedaris reials, que també es
van fer seva l’avinguda Meritxell.
Un protagonisme, però, que van
compartir amb un espectacle
itinerant de la Cia. La Baldufa:
amb el seu ‘Zeppelin’ i amb
personatges ben divertits, van
sorprendre als qui passejaven
pels carrers comercials de la
capital.
Entre les altres activitats
destacades, hi ha sorpreses
com ‘Rondalla màgica’, ‘Bike
Parade’, nadales a la plaça del
Poble, concerts de grups del
país, la visita del Pare Noel i la
Cavalcada dels Reis Mags, entre
d’altres.

Barcelona, amb el
Poblet de Nadal
Per donar a conèixer
l’esdeveniment i arribar al
màxim de persones, el Poblet
de Nadal s’ha desplaçat també
fins a Barcelona, concretament
a les Rambles, davant de la
font de Canaletes. Una gran
lona que cobreix un edifici en
obres anuncia, sense cost per
al Comú, les activitats que es
fan a la capital de les il·lusions.
Per garantir que ningú s’ho
perdrà!
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La gran festa de l’esport, preludi dels
Special Olympics 2018
La Seu d’Urgell i Andorra la Vella organitzen un cap de setmana de competició i
cooperació entre els més de 500 esportistes amb discapacitat intel·lectual, participants
al Territori Special.

El Territori Special, que va
tenir lloc el cap de setmana
del 21 i del 22 d’octubre, va ser
només un tastet. Un primer
repte, acomplert amb èxit,
per demostrar que Andorra
la Vella i la Seu d’Urgell estan
preparades per a la gran festa
de l’esport, que tindrà lloc del 4
al 7 d’octubre de l’any vinent: els
Jocs Special Olympics.
Les dues seus van fer
funcionar a ple rendiment les
instal·lacions esportives, ja que
calia acollir a 500 esportistes,
amb discapacitat intel·lectual.
Van competir en les disciplines
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de futbol sala, atletisme,
ciclisme, petanca i bàdminton,
però sobretot van gaudir i van
compartir entre ells l’esperit
i valors de l’esport. Un gran
espectacle, que va comptar amb
la participació de prop d’un miler
de persones, entre els atletes,
les famílies, els voluntaris i
els entrenadors. Pel que fa als
esportistes, el Territori Special
va comptar amb la presència
de 31 entitats de Catalunya i
d’Special Olympics Andorra,
Mònaco, Aragó i Castella la
Manxa.
Anant més concretament
a les disciplines que van

desenvolupar-se a Andorra
la Vella, van celebrar-se les
proves d’atletisme (a l’Estadi
Comunal), i la competició de
futbol sala (al pavelló Joan Alay).
Paral·lelament, i per mostrar que
es tractava d’una gran festa, van
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tenir lloc activitats paral·leles
amb música, castellers i tallers.
Un dels moments més emotius
va ser quan Sergi Grimau,
president de Special Olympics
Catalunya, va desvetllar el
logotip dels jocs de l'any vinent,
que vol plasmar la importància
que té que, per primera vegada,
aquests seran transfronterers
i a la zona del Pirineu. Per això
s’hi pot apreciar la natura de les
muntanyes i el riu Valira.
D’altra banda, també s’ha de
destacar el paper dels voluntaris

durant el cap de setmana. Van
ser prop de 170 persones, que
van vetllar perquè els esportistes
gaudissin al màxim de la pràctica
de l’esport. Per donar-los les
gràcies, la capital va organitzar
un acte de reconeixement el 6
de novembre al Centre Cultural
la Llacuna, als 70 que van
participar concretament a les
competicions a Andorra la Vella,
i a les catorze entitats solidàries
que també van col·laborar per
tirar endavant l’esdeveniment.
“Sense ells no hagués estat

possible”, va destacar la cònsol
major d’Andorra la Vella, Conxita
Marsol.
Pel que fa als Jocs Special
Olympics de la propera tardor,
la dimensió i volum de tot plegat
es multiplica. Caldran entre 600
i 800 voluntaris per dur a terme
la logística de mobilitzar entre
1.400 i 1.800 atletes arribats
d’una vintena de països. Tot
està preparat per aconseguir
l’èxit i que aquesta edició deixi
petjada a la història dels Special
Olympics. El cònsol menor
d’Andorra la Vella, Marc Pons, va
manifestar durant la clausura
del Territori Special que la doble
seu és un gran repte organitzatiu
però que, “no en tenim cap dubte,
enriqueix la celebració d’aquests
Jocs tan especials”. Per la seva
part, l’alcalde de la Seu d’Urgell,
Albert Batalla, va assegurar
que els “propers Jocs Special
Olympics seran els millors de la
història”.
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Seu mundial del pàdel
Les noves instal·lacions de Principadel a Santa Coloma van acollir una prova del World
Padel Tour

Santa Coloma compta des
d’aquesta tardor amb un nou
club de tennis i pàdel: Principadel.
Les instal·lacions compten amb
unes modernes pistes exteriors i
amb grades obertes a tothom, que
ja han tastat alguns dels millors
jugadors del món. Va ser en una
cita a finals de setembre, dins el
World Padel Tour, el campionat
més important d’aquest esport
tant en categoria masculina com
femenina. La prova andorrana
va ser l'onzena del calendari
2017 d’aquest esdeveniment, que
fomenta un esport cada vegada
més en auge.
El Vall Banc Andorra Open va
comptar amb la presència de
figures com Fernando Belasteguin
i Pablo Lima en categoria
masculina; i Marta Marrero,
Catalina Tenorio i les germanes
Sánchez Alayeto en categoria
femenina.

En total van passar per les pistes
de Principadel 100 esportistes
d’alt nivell, durant la setmana
que va durar la competició. Així
mateix, i sobretot les fases finals,
van comptar amb una nombrosa
assistència d’espectadors que van
poder veure als millors en acció i
de ben a prop.
El propi futbolista del F.C.
Barcelona, Gerard Piqué, va ser
dels que no es va voler perdre la

competició, i fins i tot va conversar
amb alguns dels participants.
Els guanyadors del Vall Banc
Andorra Open van ser Paquito
Navarro i Sanyo Gutiérrez
en categoria masculina, i les
bessones Sánchez Alayeto en
categoria femenina. La cònsol
major d’Andorra la Vella, Conxita
Marsol, va participar en l’acte
d’entrega de premis.
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El carrer Bisbe Iglesias renova el seu
aspecte i estrena voreres
Els carrers Creu Grossa, Príncep Bisbe Iglesias i Closes de Guillemó han estat objecte
d’obres de millora en la separativa d’aigües i també a les voreres.
El Comú ha completat
les obres de la xarxa
separativa d’aigües dels carrers
de la Creu Grossa, Closes
de Guillemó i Príncep Bisbe
Iglesias. Aprofitant aquestes
obres, FEDA i Andorra Telecom
han millorat la seva xarxa i, a
més, s'ha aprofitat per renovar
i unificar les voravies a tota
la zona, per donar una major
seguretat als vianants que
hi transiten, principalment
escolars. També s'ha hagut
de canviar, per obsoleta, la
canonada que subministra
aigua potable a la parròquia,
que ha tingut un cost de més
de 100.000 euros. Per aquest
motiu, les obres que ha efectuat
el Comú d'Andorra la Vella en
aquesta zona han ascendit a
gairebé 346.000 euros.

Nova senyalització a la Vall del MadriuPerafita-Claror la primavera del 2018
La Vall del MadriuPerafita-Claror estrenarà
la primavera del 2018 una nova
senyalització. S’han prioritzat els
senyals que s’instal·laran a les
entrades de la vall, nou en total, i
les interpretatives, tretze, després
que el contingut hagi estat
consensuat pels quatre comuns
implicats. El cost del concurs
és de 24.300 euros i es compta
amb una subvenció del Govern
de 12.326. De manera paral·lela,
es treballa en un agermanament
amb les Causses i les Cevennes,

dos territoris del sud del massís
central francès també inscrits a la

llista del Patrimoni Mundial de la
Unesco.
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En marxa dues accions per combatre
els perjudicis dels orins dels gossos
Les miccions de gossos son un problema no només per a la higiene de la parròquia sinó per
al mobiliari urbà. Això suposa un important cost per al Comú, que ha decidit emprendre dues
accions encaminades a conscienciar els propietaris sobre aquests efectes.

El Comú d’Andorra la Vella
ha endegat recentment
dues accions encaminades
a combatre la brutícia i els
desperfectes derivats de les
miccions dels gossos. Així,
ha distribuït 3.000 ampolles
plegables pensades per ruixar
aquestes miccions. Es tracta
d’uns recipients que tenen una
capacitat de 600 ml i que es
poden dur penjats de la corretja
gràcies a un mosquetó. De
manera paral·lela, s’han posat
en marxa cinc tòtems a diferents
punts de la parròquia que
potencien que els animals facin
les miccions en aquests punts i

a canvi reben una galeta com a
premi, per crear l’hàbit. Sembla
que l’acollida d’aquesta proposta
és, de moment, molt positiva i en
funció de com funcioni, el Comú
instal·larà aquests urinaris en
altres indrets.
L’objectiu d’aquestes accions és
conscienciar els ciutadans que
les miccions de gossos malmeten
el mobiliari urbà i que són difícils
de netejar, per la qual cosa, es
vol fomentar l’hàbit de netejarles o bé portar el gos en un lloc
especialment habilitat perquè
faci les seves necessitats.
Una mostra del cost que
aquestes miccions suposen per

al Comú és que aquest estiu
s’han hagut de destinar 15.000
euros per contractar els serveis
de neteja amb alta pressió dels
carrers, bruts, en bona part,
a causa de les miccions dels
gossos.
La corporació treballa, de fet,
en una ordinació per regular
l’obligació de netejar els orins
dels gossos a la via pública, que
fixarà un seguit de sancions per
aquells propietaris que no ho
facin. Aquesta obligació s’afegirà
a la d’haver de recollir els
excrements. La parròquia compta
amb uns 3.200 animals censats.
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Leo Urban ensenya ‘parkour’ als joves

El passat mes de
novembre, una quinzena
de joves van aprendre a superar
obstacles físics al taller de
‘parkour’ organitzat per La
Central i impartit per Leo Urban,
que ja ha col·laborat en altres
ocasions amb el Comú en
activitats similars. La proposta

va sorgir arran de la demanda
dels joves, cada vegada més
afeccionats a aquesta disciplina
que consisteix en superar
obstacles i mobiliari urbà a base
de salts, i va servir perquè els
participants “perdessin la por
i superessin els seus límits”,
segons va explicar l’educador

de La Central, Òscar Gabà.
L’organització va muntar un
circuit al Parc Central, amb
material reutilitzat com rodes de
vehicles, per practicar l’activitat
amb seguretat, i amb Urban com
a guia professional per ensenyar
als joves com fer aquesta
activitat sense perill.

La Central recrea el videoclip ‘Thriller’
El coreògraf Àlvar
Hernàndez, de l’escola de
dansa urbana de Santa Coloma, i
el cineasta Hèctor Mas van dirigir
aquest novembre l’adaptació del
videoclip ‘Thriller’, de Michael
Jackson, 34 anys després de la
seva estrena. Una quinzena de
joves d’entre 12 i 21 anys es van
caracteritzar com a zombis i van
recrear el famós ball dels morts
vivents al Parc Central. L’activitat
és una de les que va organitzar
La Central amb motiu de la
celebració de Tots Sants, i tots
els participants van respondre
amb entusiasme, tant als assajos

com al rodatge. La gravació
del videoclip va ser un èxit i el
resultat es pot veure a les xarxes

socials de La Central i del Comú
d’Andorra la Vella.
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Èxit de participació en les xerrades
d'orientació laboral

Com afrontar una
entrevista de feina,
conèixer els perfils de
treballadors que busquen les
empreses, com preparar un
currículum o com funciona el
mercat laboral són alguns dels

dubtes que els joves resolen
durant les xerrades laborals
que ofereix La Central. El Comú
organitza les trobades des de
l'octubre del 2015, a les quals
ja hi ha participat una dotzena
d'empreses. Aquest novembre ha

estat el torn dels responsables
de recursos humans de
Perfumeries Júlia, Viladomat, el
Grup Pyrénées i el Grup Germans
Cruz. Les trobades han estat tot
un èxit, amb una cinquantena de
participants en cada sessió.

Els pares s'interessen per l’assetjament
escolar
El psicòleg de la Consulta
Ràpida d'Adolescents en
Crisi (CRAC) David Subirà va
oferir el passat 30 de novembre
la xerrada-col·loqui 'Com a
pares, què podem fer per
prevenir l'assetjament escolar?',
a La Central. La xerrada, que
va tenir una molt bona acollida,
forma part del cicle d'activitats
destinades als joves i els seus
familiars per tractar qüestions
d'actualitat, com l'alimentació
saludable o les drogues, o que
formen part del Pla parroquial de
joventut. A més, Subirà presta un

servei de psicologia a La Central
on orienta i fa una primera
avaluació de les persones

que consulten, siguin pares o
adolescents.
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Fira d'Andorra la Vella: més visitants,
més transaccions comercials
Durant la 39a edició de la Fira d'Andorra la Vella, la ciutadania va poder conèixer els
projectes de millora de l’avinguda Meritxell i dels Serradells.

Un any més la Fira
d’Andorra la Vella ha tornat
a demostrar que s’ha convertit
en el gran esdeveniment
comercial i social del país.
Un punt de trobada amb una
llarga tradició històrica, que en

l’actualitat contribueix a fomentar
la dinamització de l’economia
d’Andorra de la Vella, i del país en
general. Tot en un espai cèntric,
on se li apliquen millores cada
any per garantir la comoditat dels
assistents.

L’edició d’aquest 2017, la
39a, no ha estat l’excepció, i
ha demostrat que l’economia
d’Andorra segueix la línia de la
recuperació. S’ha constatat una
major afluència de persones
respecte a anys anteriors,
així com un increment de les
transaccions comercials, també
pel que fa a la venda de vehicles,
i de forfets de temporada de les
estacions d’esquí. Per tot plegat,
el Comú d’Andorra la Vella va
fer un balanç molt satisfactori
dels tres dies de Fira, que a més
van servir per donar a conèixer
els projectes de remodelació de
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l’avinguda Meritxell i del Centre
Esportiu els Serradells. Les dues
millores van ser exposades a
l’estand del Comú i la resposta
per part de la ciutadania va ser
molt positiva.

La Fira va estar molt
concorreguda a tota la zona
comercial, però també va
comptar amb un elevat
interès i participació la Fira
d’associacions. Un espai on hi van

ser presents una cinquantena
d’entitats, les quals van poder
donar-se a conèixer, i mostrar tot
el que realitzen al llarg de l’any.
Un cop tancada aquesta 39a
edició, ja toca pensar en la
propera. L’emplaçament actual,
al Parc Central i a l’aparcament,
no permet créixer en dimensions.
Per aquest motiu, i tal com
va plantejar la consellera de
Promoció Turística i Comercial
del Comú, Mònica Codina, l’ideal
seria ubicar-la al futur recinte
multifuncional que vol impulsar
el Govern.
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Notícies breus

Més de 1.200 persones a la caminada
contra el càncer

Més de 1.200 persones van
participar el 29 d’octubre
en la quarta caminada contra
el càncer organitzada per
l’Associació Andorrana contra
el Càncer (Assandca) amb el
suport de Pyrénées Andorra i la
Fundació Jacqueline Pradère.
Les xifres de participació van

ser similars a les de l’any
passat i bona part dels diners
recollits amb les inscripcions
de la caminada, que enguany no
tenien un preu fix, es destinaran
a mantenir el transport sanitari
a l’exterior per anar a fer
tractaments de radioteràpia. En
total s’ha aconseguit recaptar

7.663 euros, una quantitat que
els organitzadors han valorat
de manera molt satisfactòria,
garantint alhora que aquesta
caminada tindrà continuïtat
l’any que ve. En aquests anys,
la quantitat de diners recaptada
s’ha multiplicat per cinc.

Xerrada sobre la gestió de la informació
organitzada per l’Arxiu Comunal
L’Arxiu Comunal d’Andorra
la Vella va organitzar el
passat 17 d’octubre una xerrada
titulada ‘Les administracions
davant del repte de la gestió
de la informació en un univers
de dades’ que va pronunciar
el director de l’Arxiu Comarcal

de l’Alt Urgell, Julio Quílez. Tot i
que es va tractar d’una xerrada
oberta al públic en general, estava
especialment pensada per a
persones que han de gestionar
documentació, com ara arxivers,
treballadors de l’administració
i tècnics informàtics. Es va

L’Arxiu comunal d'Andorra la Vella presenta

‘El document del mes’
Consulta’l a andorralavella.ad

tractar sobre la importància de
dissenyar i implementar sistemes
d’informació transversals i
la necessitat que els arxivers
siguin un actiu més en el procés
de presa de decisions de les
organitzacions.

