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Editorial
Paciència, construïm una nova Andorra la
Vella. Aquesta és la campanya que engeguem
coincidint amb l’inici dels treballs d’embelliment
de l’avinguda Meritxell. El Comú és conscient que
les obres comporten molèsties en el dia a dia, però
que són necessàries per millorar el benestar dels
ciutadans. Per minimitzar-ne les molèsties, s’ha
optat per concentrar els treballs en un període de
temps curt. Aquest any hi haurà obres en diversos
punts de la parròquia per actualitzar-la d’acord amb
els temps. És especialment rellevant la construcció

del carrer de la Plana, que millorarà la seguretat
dels infants a l’entorn de l’escola andorrana de Santa
Coloma. Amb aquestes i altres obres en curs, arriba
el moment de plantejar-se limitar l’ús del vehicle i
fomentar hàbits saludables com els desplaçaments
a peu dins dels nuclis urbans, amb una senyalització
específica, el 'Metrominut', que indica quant de temps
triguem a recórrer diverses distàncies. Ara toca anar
canviant mica en mica alguns hàbits i aparcar, cada
cop més, el vehicle a casa.
comunicacio@comuandorra.ad

Connect@ amb la Capital
Andorra la Vella a les xarxes socials
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Nova rambla a l’avinguda d’Enclar
La cessió d’un terreny per part d’un particular permetrà ampliar fins als vuit metres un
tram de 300, construint voreres més amples, un carril bici i zones verdes. Les obres han
estat adjudicades a la mateixa empresa que treballa a la zona.
L’avinguda d’Enclar de
Santa Coloma canviarà
radicalment d’imatge en uns
mesos. Així, la signatura d’un
conveni per a la cessió d’un
terreny entre el Comú d’Andorra
la Vella i Jesús Maestre Pal
permetrà que l’avinguda d’Enclar,
en el tram comprès entre
l’encreuament del carrer Prat
Salit i el final de la Borda Mateu,
es pugui ampliar i s’hi pugui
construir un passeig de fins a vuit
metres d'amplada, amb voreres
més amples, un carril bici i zones
verdes. Amb la reforma, es
guanyarà un metre per la banda
esquerra –en sentit pujada– i
quatre més per la dreta (segons
es pot veure al fotomuntatge).
En paral·lel al conveni, que des
de la corporació s’agraeix molt,
el Consell de Comú ha aprovat
adjudicar els treballs per a la
construcció d’aquesta rambla
a l’empresa Sinus Enginy SAU,
que ja és la que està fent els
treballs del desguàs d’aigües
pluvials en aquesta zona. De fet,
s’ha procedit a una ampliació
del contracte amb la mateixa
empresa per optimitzar els
processos i fer totes les obres
al mateix temps evitant així
molèsties en el futur als
ciutadans.
D’aquesta manera, en una
extensió total de 300 metres, hi
haurà un carril bici separat de la
calçada, una mitjana enjardinada,
nou enllumenat i diverses zones
verdes distribuïdes al llarg de
la vorera. Gràcies a aquestes
millores, tant els vianants com
els ciclistes que circulin per

aquesta via gaudiran de més
espai. Els treballs tenen un
cost total de 392.181 euros i és

previst que estiguin enllestits a
finals del mes de juliol.
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Avinguda Meritxell: comença la gran obra
L’artèria comercial principal s’embelleix i es remodela per pacificar el trànsit, garantir
l'accessibilitat i ampliar l'espai destinat als vianants.
Entre els mesos d'abril
i agost, la parròquia
d’Andorra la Vella viurà una
de les obres més importants
que es faran en aquest mandat
comunal: la remodelació de
l’avinguda Meritxell, la principal
artèria comercial del país.
Aquest projecte té per objectiu,
no només embellir i dignificar
l’avinguda, sinó també pacificar
el trànsit a l’eix comercial,
garantir l’accessibilitat universal
i ampliar l'espai destinat als
vianants.
A mitjans del mes de gener la
corporació comunal va acordar
convocar el concurs per a la
remodelació i embelliment de
l’avinguda Meritxell. Les obres
consistiran en la millora de l’eix
al llarg d’un quilòmetre lineal, és
a dir, des del carrer de la Unió
i fins al carrer de les Canals. El
cost aproximat d’aquesta primera
fase serà de 10,9 milions. De fet,
la cònsol major, Conxita Marsol,
ha valorat que “es tracta del
projecte més important pel que
fa al pressupost del mandat
actual”.
L’obra es dividirà en quatre trams
que faran quatre empreses
constructores que treballaran
alhora, perquè es puguin complir
els terminis marcats. De fet, el
dia que es va convocar el concurs
el conseller delegat d’Urbanisme,
Josep Antoni Cortés, va explicar
que les empreses podran
treballar cada dia entre les 8 i les
22 hores.
Mentre durin les obres caldrà fer
restriccions de trànsit i, de fet, la
cònsol major, Conxita Marsol, ha
fet una crida a la paciència als
ciutadans. Durant els treballs,
el tram baix de l’avinguda –que
habitualment és per a vianants
de migdia a mitjanit- es destinarà
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exclusivament al pas de les
persones i es restringirà al
trànsit les 24 hores. L’accés per
als veïns i els vianants, però,
estarà garantit. A la part alta,
entre el pont de la Rotonda
i el carrer de les Canals, es
continuarà garantint el pas dels
vehicles per almenys un carril de
circulació durant bona part de les
obres de l’eix comercial.
Un cop feta la remodelació, el
tram comprès entre el carrer de
la Unió i Bonaventura Armengol
continuarà sent per a vianants
com fins ara de les dotze del
migdia i fins a mitjanit.
Quant a la part alta, la compresa
entre la plaça de la Rotonda i el
carrer de les Canals, mantindrà
de moment el doble sentit de
circulació, tot i que la voluntat
de la corporació comunal és que

8

a mitjà termini sigui d’una sola
direcció, de la Massana a Santa
Coloma. Les voreres s’ampliaran
fins els 5,5 metres en bona
part de la zona alta i la calçada

quedarà reduïda a sis metres.
La velocitat per als vehicles es
restringirà a 30 quilòmetres per
hora, ja que la voluntat de la
corporació és que sigui una zona
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en què el vianant tingui prioritat.
Aquesta remodelació de la via
comptarà amb el segell ‘Andorra
Regenera’ i, de fet, serà el

primer projecte urbanístic que
obté aquesta qualificació, que
garanteix criteris de sostenibilitat
i de qualitat de vida. Això
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permetrà que el Comú pugui
demanar un préstec de cinc
milions d’euros a un interès molt
baix i a retornar en deu anys.

Un centenar de persones
visiten l’exposició sobre la
remodelació
Una exposició pública instal·lada al Centre de
Congressos entre el 15 i el 28 de febrer ha mostrat
com quedarà l’avinguda Meritxell. Gairebé un centenar
de persones s’hi van apropar, la majoria, propietaris
o comerciants de la zona. El projecte ha tingut molt
bona acollida per part dels visitants, que han valorat
especialment que l’avinguda guanyi amplitud i espai
per al vianant. També ha tingut una valoració positiva
l’ús de la fusta al mobiliari urbà i el paviment.
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En marxa la campanya ‘Metrominut’ per
fomentar els desplaçaments a peu
El Comú ha senyalitzat diferents punts del nucli urbà d’Andorra la Vella amb uns plànols
amb informació sobre diferents trajectes que es poden fer caminant i el temps que es triga.
El Comú d’Andorra la Vella
ha posat en marxa la
campanya ‘Metrominut’ que té
com a objectiu fomentar estils
de vida saludables entre la
població, concretament que es
facin més desplaçaments urbans
a peu. D’aquesta manera, es vol
reduir els trajectes que es fan en
vehicle. Per aquest motiu, s’han
instal·lat cartells en una vintena
de punts del nucli urbà d’Andorra
la Vella, onze vinils als ascensors
públics, i les zones en obres es
cobriran amb tanques i lones de
gran format.
En aquests elements s’han
instal·lat plànols que emulen les
línies de metro i que mostren la
distància i els minuts que hi ha
a peu entre els diferents punts,
marcant els diferents trajectes
amb colors. La campanya vol
evidenciar que tot el centre es
pot recórrer en com a màxim 20
minuts.
El conseller de Medi Ambient i
Innovació, David Astrié, assegura
que la voluntat és conscienciar
els ciutadans que hi ha molts
trajectes que es poden fer més
ràpid a peu que en vehicle. De
moment, s’ha senyalitzat el nucli
urbà d’Andorra la Vella però,
si aquesta proposta té bona
acollida, la voluntat és ampliar el
'Metrominut' a tota la parròquia.
Actualment, al país el 60% dels
desplaçaments es fan en vehicle
particular, el 20% a peu i el 20%
restant, en transport públic, de
manera que Astrié creu que
“tenim marge de millora per
intentar reduir aquest 60%”.
De fet, posa com a exemple el
que han fet altres ciutats, i molt
especialment la ciutat gallega

de Pontevedra, que ha tirat
endavant un projecte similar i
ha aconseguit reduir en un 30%
els desplaçaments que es fan
en vehicle. Aquesta campanya

coincideix en un moment en què
el Comú vol eixamplar i fer més
transitables algunes voravies de
la parròquia.

Actualitat comunal
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Andorra la Vella acollirà un centre
d'ensenyament britànic
El Consell de Comú adjudica l'explotació de les instal·lacions de l'Hostal de la Comella a
partir del setembre al British College d'Andorra per un període de 15 anys.

El centre d’ensenyament
britànic British College
tindrà la seva seu, a partir del
pròxim mes de setembre, a
l’hostal de la Comella, després
que el Consell de Comú
d’Andorra la Vella hagi adjudicat
l’explotació de la instal·lació
a l’empresa per un període
de quinze anys, que pot ser
renovable per deu més. Aquesta
proposta de centre educatiu
es va imposar per puntuació a
l’altra oferta que hi havia per
explotar l’alberg, una granja
escola. Amb aquesta concessió
el Comú percebrà 42.680 euros
per l’explotació dels espais,
més un cànon mensual de 3.800
euros i un altre de variable en
funció de la facturació anual
bruta que tingui el centre. A
banda d’aquests ingressos, la
cònsol major, Conxita Marsol,
ha destacat que aquesta escola
suposa un “valor afegit” no
només per a la parròquia sinó
per al país. El British College
començarà a impartir classes
a escolars dels 3 als 11 anys
i anirà ampliant els diferents

nivells, fins al preuniversitari.
El nou col·legi britànic compta
amb el reconeixement
del ministeri d’Educació i
Ensenyament Superior i amb
l’aval del British Council, una
institució pública que té per
missió difondre el coneixement
de la llengua i la cultura
angleses a través de la formació.
L’empresa té la previsió de fer
una inversió total de 2,9 milions,
comptant-hi la construcció
d’un nou edifici que es farà de

cara al 2021 per a les aules de
secundària.
Durant la sessió de ple del
consell en què es va prendre
aquesta decisió es va anunciar
també que les colònies per als
infants que fins a l’estiu passat
es feien a l’alberg de la Comella
es faran aquest any a França.
Dies després de l'adjudicació,
la cònsol major va ratificar el
contracte, que atorga l'explotació
del centre a partir de l'1 de juny.
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Andorra la Vella adjudica inversions per
11,4 milions el 2017 i redueix 10 milions
de deute en 2 anys
L'endeutament es redueix a 32,4 milions en lloc dels 42,2 milions de principi del 2016.
El volum d'inversions compromès ascendeix al 92,5% en relació al que s'havia previst al
pressupost.
La liquidació pressupostària
de l’any 2017 reflecteix un
superàvit de 3,8 milions d’euros,
fruit d’unes despeses de 35,3
milions d’euros i uns ingressos
de 39,1. A més, durant els darrers
dos exercicis el deute s’ha
reduït en deu milions, passant
de 42,2 milions a 32,4. És a dir,
l'endeutament es troba al 90,5%
de la mitjana dels ingressos
liquidats els darrers tres exercicis,
mentre que el màxim legal és

del 200%. D’aquesta manera,
el 2017 s’ha liquidat el 78,7%
de les despeses previstes, 35,3
milions dels 44,8 pressupostats
i, pel que fa als ingressos, han
experimentat un increment d’1,58
milions respecte del previst.
El volum d’inversions ha estat
per un valor d’11,43 milions,
un 92,5% del pressupostat, tot
i que l’import que s’ha liquidat
de manera efectiva és del 39,6%
a 31 de desembre, ja que molts

dels treballs compromesos el
2017 es troben en curs i seran
liquidats durant aquest 2018.
Les inversions més importants
han estat l’inici de les obres del
Centre Esportiu dels Serradells,
la renovació del paviment de
l’aparcament del Prat de la Creu
o la separativa d’aigües a Santa
Coloma. Pel que fa als ingressos,
reflecteixen una recuperació
de l’activitat econòmica, tant la
immobiliària com la comercial.

LIQUIDACIÓ DE LES DESPESES 2017
DESPESES

MILIONS D'EUROS

Despeses de personal

14,31

Béns corrents

11,57

Despeses financeres

0,27

Transferències corrents

1,34

Inversions reals

4,89 (11,4 adjudicats)

Passius financers

2,89
35,30

LIQUIDACIÓ DELS INGRESSOS 2017
INGRESSOS
Impostos directes
Impostos indirectes

MILIONS D'EUROS
11,28
1,34

Taxes i altres ingressos

15,69

Transferències corrents

3,03

Ingressos patrimonials

0,36

Transferències de capital

7,39
39,11

Actualitat comunal
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2018: un any d’inversions a la parròquia
El pressupost votat el desembre és de 46,5 milions, un 24% més que el 2017. La partida
amb més creixement és la d’inversions, a la qual destina 14,4 milions.

El pressupost del Comú
d’Andorra la Vella aprovat
per al 2018 va ser de 46,5 milions
d'euros, el que representa un 24%
més que el del 2017. La partida
que experimenta un increment
més important és la d'inversions
reals, amb un 123%, situant-se
en 14,38 milions, la qual cosa
representa l’equivalent al que
es va invertir els anys 2016 i
2017. Cal afegir-hi un suplement
de crèdit de 2,3 milions per a

diferents zones del Centre
Històric. Cal destacar que
es rebaixa en 800.000 euros
la partida de personal (tot i
l’increment de l’IPC i el pagament
dels triennis). Pel que fa a les
despeses corrents, creixen un
13% arribant als 12,4 milions
amb l’aposta per esdeveniments
que impliquin els ciutadans, com
la Festa Major o el Poblet de
Nadal.
Els ingressos augmenten
respecte del 2017 i pugen a 46,5
milions, tot i que la majoria de
preus públics, com l’aigua o els
aparcaments, es mantenen. De
fet, es preveu que la reactivació
de la construcció i del sector
immobiliari també tingui un
impacte positiu per a les arques
del Comú.
L'endeutament pot arribar al
110% en acabar l'exercici (el límit
legal es troba en el 200%), ja que
es preveu que es pugui recórrer a
6,8 milions de passius financers.

la realització de les obres de
l’avinguda Meritxell, uns treballs
als quals es destinen 7,3 milions
enguany i 3,6 el 2019.
Altres projectes importants
recollits en el pressupost són
la remodelació de l’avinguda
Príncep Benlloch (un milió) i
la façana del Centre Esportiu
dels Serradells (1,4 milions). A
més, continuaran les obres de
la separativa d’aigües a Santa
Coloma i es faran millores a

PRINCIPALS INVERSIONS 2018
0

1

2

3

Avinguda Meritxell
Façana dels Serradells

4

5

6

7

7,3 milions
Total 2,8 milions

1,4 milions

Avinguda Príncep Benlloch

1 milió

Avinguda d'Enclar

400.000 euros

Panells de places d'aparcament

400.000 euros

Separativa d’aigües a Santa Coloma

400.000 euros

Carrer Doctor Vilanova

200.000 euros

Places de Sant Esteve i Monjó

127.500 euros

Carrers de la Vall i del Puial

127.500 euros
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Coneix els consellers

Maika Nin: “Gestionar amb
responsabilitat és invertir alhora que
reduïm l’endeutament”

Maika Nin va néixer
a Andorra la Vella el
1979. És diplomada en
Gestió i Administració
Pública i llicenciada en
Ciències Polítiques i de
l’Administració. És sòcia
fundadora d’una empresa
d’auditoria i és consellera
de Finances des del 2012.
Quina és la situació
econòmica del Comú?
Els números són bons i a
això hi contribueix la recuperació
econòmica després d’uns anys
de crisi. Ho notem, per exemple,
en l’obertura de comerços:
si al 2012 els tancaments
d’establiments superaven en
78 al d’obertures, el 2017 vam
tancar amb un balanç positiu de
126 comerços. S’ha capgirat del
tot la tendència. El mateix passa
amb la compra d’habitatges i
la recuperació del sector de la
construcció, que es tradueix
en més ingressos per al Comú.
A més, si fem un històric, al
gener del 2012 les pòlisses
estaven totes utilitzades, amb
un endeutament de 58 milions,
i no s’havia fet gairebé inversió.
En dos anys hem estat capaços
de reduir el deute 10 milions

i de destinar molts diners a
inversions necessàries per
la parròquia. Gestionar amb
responsabilitat és invertir i
alhora reduir l’endeutament.
Aquest any, a més, els comuns
han rebut més autonomia per
executar els pagaments.
Hem millorat les notificacions
i ens han donat l’autotutela
executiva, podem embargar
des de l’administració sense
necessitat de recórrer a la
Batllia, i això ha avançat
pagaments. La gent ha de
ser conscient de les seves
obligacions.
Com s’aconsegueix invertir
la tendència i començar a fer
inversions?
Al 2012, per exemple, el
pressupost del Comú tenia
900.000 euros d’inversió: què
es pot fer amb aquest import?
El 2017 vam adjudicar obres
per més d’11 milions i estem
molt orgullosos perquè les
pòlisses de crèdit no s’han
hagut d’utilitzar, disposem de
tresoreria. A més, s’ha passat
de 42 milions d’endeutament a
32, això vol dir una rebaixa de 5
milions per any. La corporació té
clar que cal prémer l’accelerador
i fer inversions molt necessàries
per a la parròquia.

En l’execució del 2017, l’oposició
critica que la inversió real a 31
de desembre era del 40%.
El problema de les adjudicacions
és que no pots pagar a
l’avançada. En efecte, s’ha fet
front al 40% del pressupost, però
el que cal mirar és quants diners
hem compromès respecte del
pressupostat, i és més del 92%.
Vam adjudicar més d’11 milions,
alguns dels quals s’acabaran de
pagar aquest any. Alguns imports
s’han reconduït i s’acabaran de
liquidar quan acabin les obres.
L'important és que es fa inversió
i tenim la capacitat econòmica
per fer-hi front.
Quin impacte pot tenir això en
els comptes del 2018?
No hi ha problema perquè la
tresoreria és de 6 milions i es
poden finançar.
I en el pressupost del 2018,
què destaca?
Doncs sobretot la inversió.
L’avinguda Meritxell s’havia
d’haver fet l’any passat però
el concurs es va demorar per
coses externes al Comú. La gent
pot pensar que quatre mesos
d’execució és poc però no es
pot tenir una via tan important
tancada molt de temps. I pel
que fa al cost, totes les obres
públiques són cares. Més enllà
de l’avinguda, a la resta de zones
també s’està actuant: hi ha un
milió per a l’avinguda Príncep
Benlloch, arreglarem el Puial i
l’entrada a Doctor Vilanova. El
que intentem és dinamitzar totes
les zones.
Es pot assumir el cost de
Meritxell sense problemes
per a les arques comunals?
No ens estem endeutant més i
crec que el 2018 mantindrem
l’endeutament; cal pensar que
està molt bé reduir però cal
també fer inversió.

Notícies breus
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Aposta ferma pel vehicle elèctric
El 5% del parc mòbil del
Comú d’Andorra la Vella
ja és elèctric, una dada que
demostra el compromís de la
corporació per evitar al màxim
les emissions contaminants
i potenciar la mobilitat neta.
Recentment s’ha fet una inversió
de 50.000 euros per adquirir dos
turismes elèctrics, que passen a
donar servei als departaments
d’Aigües (dels que fa més
desplaçaments urbans) i als
manadors. La intenció del Comú
és seguir renovant la flota amb
més vehicles endollables i amb
vehicles de baixes emissions.

Millores als recs i camins d’accés
Ara que arriba el bon
temps i ve de gust passejar
pels recs de la parròquia,
trobareu uns camins i accessos
renovats i millorats. Per exemple,
el camí dels Marginets s’ha
empedrat sencer i els camins
de la Corruba i del Corrubell,
que donen accés al rec del

Solà, compten amb unes noves
baranes de fusta per evitar que
les pedres de la tartera caiguin
al sender. També s’ha netejat
i embellit tota la vegetació de
la zona. Tot plegat permet una
caminada més agradable per
les zones de natura urbana
d’Andorra la Vella.

Un panell per embellir el passeig del Riu
El passeig del Riu, que uneix
el pont de París i la rotonda
de la Dama de Gel, és un espai
molt solà i agradable per fer una
caminada tranquil·la. El Comú
l’ha embellit amb la instal·lació
d’un panell de grans dimensions,
que serveix per tapar unes obres
que s’hi estan realitzant. Al panell
s’hi aprecien imatges de cirerers
florits que són tot un emblema de
la parròquia.
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Estalvi de 84.000 euros a l'any pel pas
de bombeta a led en l'enllumenat públic
Dels 5.883 punts d’enllumenat públic que hi ha distribuïts entre Andorra la Vella i Santa
Coloma, gairebé el 50% ja són de llum led. L'objectiu és arribar al final del mandat
havent substituït el 80% dels fanals de la parròquia, cosa que suposarà arribar a un 50%
d'estalvi respecte a l'inici.

El Comú d’Andorra la Vella
ha apostat d’una manera
decidida els darrers dos anys
per la renovació del sistema
d’enllumenat de tota la parròquia
amb l’objectiu d’estalviar energia
i reduir la despesa pública. El pas

de bombetes a leds ha derivat
en un estalvi d’uns 80.000
kW al mes, el que suposa uns
7.000 euros mensuals i 84.000
a l’any. Fins a la data, ja s'han
aconseguit canviar i renovar
prop del 50% dels fanals de
la capital. Dels 5.883 punts
d’enllumenat públic que hi ha
distribuïts entre Andorra la Vella
i Santa Coloma, 2.937 ja són led.
Segons explica el conseller de
Serveis Públics i Circulació,
Miquel Canturri, respecte al

2016 l'administració està fent
un estalvi de consum d'energia l
30%. “A final de mandat podrem
arribar a un 50% d’estalvi
respecte a l’inici i esperem
acabar-lo havent substituït el
80% dels punts de llum de la
parròquia”, assegura.
Les zones on s’han fet les
actuacions més importants
per renovar l’enllumenat són
l’avinguda Príncep Benlloch
(on la despesa ja s’ha reduït
un 50%), el tram de l’avinguda
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Salou situat entre la caserna
de Bombers i l’Estadi Comunal,
i el passeig del Riu, on ja s’han
començat a instal·lar 120 unitats
entre la rotonda de la Dama de
gel i el Lycée. Cal destacar, a més,
la zona de Prada Ramon, on ja
s’hi han col·locat 220 unitats de
leds. A l’avinguda Doctor Mitjavila
i al carrer Prat de la Creu, d’altra
banda, s’ha substituït el sistema
d’enllumenat de tots els fanals que
il·luminen les voravies.
“Molts barris de la parròquia, com
l’avinguda Salou i el barri antic,
no s’havien canviat mai i tenien
els llums dels anys 80”, explica
el conseller Miquel Canturri. A
l’avinguda Meritxell, coincidint
amb les obres d’embelliment,
també s’instal·laran fanals
amb led que, a més, seran
programables a distància des d’un
ordinador per reduir el consum a
la matinada, en hores de menys
afluència. Això permetrà allargar
la vida del sistema d’il·luminació.

El pressupost que el Comú destina
a la renovació de l'enllumenat
públic és de 280.000 euros. A més,
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es reserven 240.000 euros per a
reparacions i manteniment.

Comencen els treballs per renovar el
parc de comptadors d’aigua potable
El Comú ha començat
els treballs per renovar
el parc de comptadors d’aigua
potable, substituint els
sistemes mecànics per aparells
ultrasònics. Aquesta nova eina
permet fer una lectura més
precisa, té una vida útil més
llarga i, un cop s’hagi implantat
de manera generalitzada,
permetrà la recollida de dades a
distància, amb un ordinador.
La implantació del nou sistema
es farà per fases i ja s’ha
començat amb l’avinguda
Meritxell (entre el carrer de la
Unió i la Rotonda), Prada Ramon
i l’avinguda Tarragona (entre
les rotondes del Km O i de la

Margineda), beneficiant uns 200
edificis. El departament de Medi
Ambient destina aquest 2018
uns 70.000 euros al projecte.
“És un pas més cap a la ciutat

intel·ligent amb equipaments
telegestionats”, assenyala el
conseller de Medi Ambient i
Innovació, David Astrié.
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Marsol torna a l’escola per conversar
sobre els drets de la dona

El passat 8 de març, Dia
internacional de la dona
treballadora, la cònsol major
Conxita Marsol va participar

juntament amb la consellera
d’Educació de l'Ambaixada
d'Espanya, Yolanda Varela, a un
acte organitzat pel col·legi María

Moliner. Totes dues van conversar
amb els estudiants i van exposar el
seu punt de vista sobre igualtat de
gènere, com a dones que ocupen
un càrrec a una institució.
Marsol va reconèixer que el
masclisme encara és present
a la societat i que a través de
l’educació i la família s’ha de
treballar per revertir-lo. Tot i que
costi, "anem evolucionant i segur
que evolucionarem en positiu", va
manifestar. La cònsol va posar com
a exemple l’actual composició del
comú de la capital, on de la llista
del seu partit van sortir escollits
quatre homes i quatre dones.

Visita de la delegació de l’OIF a Casa
Comuna

Michaëlle Jean, secretària
general de l’Organització

Internacional de la Francofonia
(OIF), va realitzar una visita

oficial al país entre el 26 i 28
de febrer. Enmig de la seva
agenda d'actes, va visitar el
Comú d’Andorra la Vella on,
acompanyada d’una delegació
de l’OIF, va ser rebuda per la
cònsol major, Conxita Marsol,
i pel cònsol menor, Marc Pons.
Jean es va mostrar distesa i
comunicativa en tot moment,
també durant la reunió
mantinguda amb els mandataris
comunals. Va signar el llibre de
visites i va rebre un obsequi per
part de Marsol i Pons: un llibre
fotogràfic de la parròquia.
Al llarg de la seva estada,
Jean va reunir-se amb altres
autoritats com el cap de Govern
i el síndic general i va poder
conèixer de prop la realitat del
país.
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Mor l'excònsol Rosa Ferrer als 57 anys
Va estar al capdavant del Comú entre el 2008 i el 2015.

El passat 10 de febrer va
morir als 57 anys Maria
Rosa Ferrer i Obiols, ex-cònsol
major d'Andorra la Vella entre el
2008 i el 2015 i considerada la
dona política més activa del país.
Anteriorment va ser consellera
general entre el 1994 i el 2001
i el 2005 i el 2007, i després de
passar pel Comú va ser ministra
de Relacions Institucionals, Afers
Socials i Ocupació, i posteriorment
titular de Salut, Benestar i
Ocupació. Llicenciada en Dret, el
2016 va deixar la política activa
per exercir l’advocacia.
En el primer mandat comunal
(2008-2011) va fer tàndem amb
Josep Vila amb les sigles del Partit
Socialdemòcrata i Independents, i

entre el 2012 i gener del 2015 va
governar amb Jordi Minguillon,
amb la Coalició d'Independents
per Andorra la Vella.
El seu consolat, que va coincidir
amb una forta crisi econòmica, es
va caracteritzar per la reducció
gradual del deute comunal. Durant
el seu mandat, Andorra la Vella
va adquirir l’Hostal Calones per
habilitar-hi pisos socials per a
la gent gran i el menjador social.
També va aixecar les noves
dependències comunals a la
plaça Lídia Armengol, i va posar
en funcionament l'alberg de la
Comella i els pisos per a joves
de Jovial, obres heretades del
consolat de Francesc Xavier Mora.
L’entrada de Rosa Ferrer al món

de la política es va produir l'any
1983 amb la formació Renovació
Parroquial. Més tard s'integraria a
Entesa i Progrés i posteriorment
a Nova Democràcia. L'any 2001
va ser una de les fundadores del
Partit Socialdemòcrata.
Des de l'actual consolat, Conxita
Marsol va lamentar “la gran
pèrdua” que ha suposat la mort
de Rosa Ferrer, de qui va destacar
que ha estat una de les dones
polítiques més implicades amb
Andorra i la parròquia, així com
la seva vocació de servei públic.
Les banderes dels edificis
comunals van onejar a mig pal per
expressar el dol per la pèrdua de
Ferrer.
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Nous aparcaments a la parròquia
El primer se situa a Santa Coloma i l'altre s'habilitarà al costat de l'estació d'autobusos.
La capital estrena dos
nous aparcaments. El
primer és un espai de 72 places
prop de l'Escola Andorrana de
Santa Coloma, que s'anomena
aparcament de la Serradora.
Aquest nou espai facilita
l'estacionament d'aquesta zona
escolar, sobretot coincidint amb
les obres del carrer de la Plana.
Mentre durin aquests treballs,
els usuaris poden gaudir d’una
hora gratuïta d’estacionament.
D'altra banda, aquesta
primavera s'habilitarà un nou
aparcament a la zona del Prat
del Rull, per donar servei a
l'Estació Nacional d'Autobusos.
Es tracta d'una parcel·la de
2.700 metres quadrats, que el
Comú ha llogat a un preu de tres
euros el metre. A més, l'obertura
serà possible pel fet que uns
propietaris particulars han
facilitat l'accés al terreny. El nou
aparcament oferirà un centenar

de noves places en una zona
cèntrica i que dona resposta a
les necessitats dels usuaris de
l'Estació Nacional d'Autobusos.
La zona comptarà més endavant
amb un nou aparcament públic
cobert sota el vial del Prat del
Rull, que serà una ampliació del
pàrquing del Centre Històric,
i que a més tindrà sortida

directa a l'estació d'autobusos.
El Comú assumirà el cost de la
construcció de l’aparcament i
també del vial que havia d'anar
a càrrec de l'associació de
promoció urbanística del Prat
del Rull. A canvi, la corporació
percebrà 1,9 milions per a
l’execució del carrer.
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Comencen les obres d'urbanització del
carrer de la Plana
La reforma donarà més seguretat a la zona escolar més important d'Andorra la Vella.
El mes de febrer van
començar les obres
d'urbanització del carrer de la
Plana, que dona accés a l'Escola
Andorrana de Santa Coloma.
La reforma, en la qual el Comú
d’Andorra la Vella inverteix
813.000 euros, permet remodelar
totalment el carrer, dotant-lo de
voreres, passos de vianants i una
plaça davant l'entrada principal
de l'escola, per fer més segura
l'accessibilitat dels alumnes.
També s’hi fa tota la separativa
d’aigües, canalitzacions i
instal·lació del cablejat de FEDA i
Andorra Telecom.
Els treballs tenen una durada de
nou mesos, i impliquen canvis
en la circulació de la zona, que
s’anirà adaptant en funció de
l’evolució de l’obra, i que afecten
principalment els accessos a
l’Escola Andorrana i el Col·legi

Janer. De moment s'ha tallat el
carrer i s’ha habilitat un accés

als veïns i els clients de les
empreses del vial afectat.

Ampliació de l'escola

Les obres del carrer de la
Plana coincideixen amb l'inici,
aquest estiu, dels treballs

d'ampliació de l'escola de
segona ensenyança de Santa
Coloma, que van a càrrec

del Govern amb un cost de
3,5 milions d'euros, i que
es van presentar el febrer
passat. L'objectiu principal
de la millora és disposar de
18 aules noves per agrupar
tots els alumnes de segona
ensenyança de la capital, ja
que des de fa sis anys una part
està situada a Ciutat de Valls, i
per deixar d'utilitzar les aules
del subsol, que no disposen de
llum natural. L'edifici guanyarà
2.500 metres quadrats i
s'incrementarà la capacitat
màxima del centre fins a 1.200
alumnes.
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Renovació de la cuina de la Central
La corporació ha invertit
un total de 5.000 euros per
reformar la cuina de la Central,
l’equipament destinat als joves
ubicat al Parc Central.
Aquesta millora es va dur a terme
fa uns mesos, amb l’objectiu
de facilitar la celebració del
cicle destinat als joves ‘Cuina
sense pares’, que organitza el
departament de Joventut del
Comú. Un projecte que des que
es va posar en funcionament ha
tingut molt bona acollida, fins al
punt que fins i tot s'han hagut de
doblar alguns dels tallers, i que
ensenya a preparar receptes fàcils
i sanes perquè els joves de 12 a
18 anys aprenguin a cuinar de
manera autònoma.
En aquesta edició del cicle, que
ha tingut lloc entre el gener i el
març per tercer any consecutiu,
s’han celebrat cinc sessions
amb la participació de cuiners
procedents de diferents cultures
gastronòmiques, com la japonesa,
l’anglesa o la francesa. Els joves
han après a fer sushi, 'cookies'
angleses, escudelles andorranes,
cuina d’autor i cuina gal·la.

Xerrades laborals per al jovent de la
parròquia
Amb l’objectiu que els joves
puguin trobar feina durant els
mesos d’estiu, aquest mes de
març s’han celebrat a la Central
del departament de Joventut
dues xerrades per informar
sobre diferents ofertes laborals,
com les que s’ofereixen des de
l’àrea de Museus del ministeri
de Cultura o des del propi Comú

de la capital, que necessita
monitors esportius i de lleure.
Aquestes van ser les propostes
de la primera sessió del cicle,
que portava per nom ‘Ocupa’t
aquest estiu’ i que fa ja tres anys
que se celebra, mentre que la
segona sessió es va centrar en
les ofertes de Vallnord i d’SGV.
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Cap padrí es queda sense hort

La gent gran que cultiva els
horts de la Margineda ja és a
punt per començar la temporada i

gaudir de les fruites i verdures que
en surtin. El passat 1 de març va
tenir lloc el sorteig, 29 parcel·les

en total, després de rebre 31
peticions. Però ningú es va quedar
sense hort, ja que s’han cedit
també les puntes de terrenys que
queden disponibles.
El projecte dels horts destinats
a la gent gran de la parròquia
està actiu des de l’any 2007 i
compta amb la col·laboració de
la Fundació Julià Reig i Molines
Patrimonis. Genera molt interès
i satisfacció entre els padrins,
ja que és una manera de fer
relacions socials i mantenir-se
actius. Per segon any consecutiu,
s’ha habilitat una zona de serveis
sanitaris, i a més el Comú posa
a disposició dels hortolans un
tècnic de medi ambient per oferir
assessorament a l’hora d’escollir
el planter i conrear els productes.

Més d'un miler de places per a les
activitats de les vacances escolars

Amb l'objectiu de permetre
a les famílies organitzar-se
durant les vacances escolars de
Carnaval i Setmana Santa, com

cada any, el Comú d’Andorra la
Vella ha ofert una programació
d'activitats esportives i lúdiques
durant aquests dos períodes

dirigida a infants i joves. Enguany,
el nombre de places ha crescut
fins a les 1.061, una setantena
més que l'any passat.
Els infants han pogut gaudir de
propostes com natació, bàsquet,
futbol sala, handbol, voleibol,
ball esportiu, esquí o anglès.
També s’han fet activitats
multiesportives, i per Setmana
Santa s'ha tornat a celebrar
el Campus Luanvi. Els casals
d’infants El Llamp i la Ludoteca
de Santa Coloma han completat
l’oferta disponible per als infants
més petits. Les famílies amb
més d’un fill han gaudit d’un
25% de descompte per a la resta
de germans i també s'han ofert
ajudes per a les famílies amb
baixos recursos econòmics.

CAPITAL.ad :: núm. 7 :: abril 2018 :: pàgina

24

La plaça del Poble s’omple amb la
calçotada popular
Una delegació de l’Ajuntament de Valls va visitar la parròquia amb motiu del dinar
popular i tant l’alcalde, Albert Batet, com la cònsol major, Conxita Marsol, van destacar la
voluntat d’enfortir llaços entre les dues ciutats.
La plaça del Poble es va
omplir el 18 de març amb
una nova calçotada popular, un
dels actes que s’emmarca en
l’agermanament entre Andorra
la Vella i Valls i que ja ha arribat
als 51 anys de vida. Els membres
de la Societat Agrícola i Secció
de Crèdit de Valls, amb la
col·laboració dels Escudellaires
d’Andorra la Vella, van preparar
unes 6.000 unitats de calçots
(600 racions) que es van repartir
acompanyades de la tradicional
salsa romesco, botifarra, pa, vi i
un pitet commemoratiu. Van ser
moltes les persones que no es
van voler perdre aquesta cita,
que va estar acompanyada pel
bon temps.
Amb motiu de la celebració
d’aquest dinar popular, una
delegació de l’Ajuntament de
Valls, encapçalada per l’alcalde,
Albert Batet, va visitar la
parròquia i va ser rebuda pels
cònsols d’Andorra la Vella al
Comú, prèviament al dinar
popular. Allà se’ls va tornar el
llibre d’anotacions de l’arquitecte
Cèsar Martinell que el consistori
vallenc havia cedit l’any passat a
la parròquia i on hi ha els apunts
que l’expert va fer l’any 1962
sobre l’estat de les esglésies
andorranes i quines actuacions
calia fer-hi. De fet, aquest
document ha estat microfilmat i
digitalitzat, i se n’ha guardat una
còpia a l’Arxiu Comunal.
Tant la cònsol major, Conxita
Marsol, com l’alcalde de
Valls, van destacar la voluntat
d’enfortir els vincles entre les
dues ciutats anant més enllà de
les trobades gastronòmiques

que se celebren –la calçotada a
Andorra la Vella i l’escudellada a
Valls– i van celebrar que aquest

agermanament hagi pres força
des de fa uns anys.
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Fins a 4.500 racions d'escudella de Sant
Antoni
En aquesta 49a edició, el plat commemoratiu de la diada es va dedicar al 55è aniversari
de l'Orfeó Andorrà.

Fins a 4.500 racions
d'escudella es van servir,
enguany, durant la tradicional
escudellada de Sant Antoni, que
es va celebrar el dimecres 17 de
gener. Ja fos amb la carmanyola
o el plat de ceràmica en mà, els
més impacients per tastar-la van
fer cua des de molt abans que es
comencés a repartir, als carrers

d'entrada a la plaça Guillemó, i la
van acompanyar amb vi negre i
un tall de tortell per postres.
Els escudellaires van posar ben
d'hora mà a l'obra, controlant
un total de deu fogaines. I per
aconseguir tantes racions
d'escudella van necessitar 120
kg de botifarra negra, 80 kg
de botifarra blanca, 90 kg de

bringuera i de careta, 60 de
vedella i 50 de gallina. També
van preparar fins a 100 kg de
mandonguilles i van utilitzar 200
kg de patates, 30 kg d'arròs i
de fideus i 20 de mongetes i de
cigrons. Pel que fa a verdures,
van fer servir 40 kg de porro i
d'api, 30 kg de pastanagues, 65
de col i 40 de carbassa.
Aquest 2018, el plat
commemoratiu de la jornada
estava dedicat a l'Orfeó Andorrà,
amb motiu del 55è aniversari de
l'entitat. A més, es van nomenar
tres nous escudellaires de ple
dret, Isabel Pérez, Valero Oroñez
i Quim Roure, després de ser-ho
durant tres anys seguits, que
és el requisit indispensable per
assolir el reconeixement.
El proper 2019 es compliran 50
edicions de l'escudella de Sant
Antoni a Andorra la Vella, que va
començar el 1970 quan un grup
d'amics que celebraven el seu
sant coincidint amb la festivitat
de Sant Antoni Abat, van decidir
festejar-ho conjuntament.
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‘Félix’, la sèrie rodada a Andorra, ja es
pot veure a la televisió
La producció de Movistar+ ha estat enregistrada a la capital, entre d’altres localitzacions
del Principat i el protagonista és el conegut actor argentí Leonardo Sbaraglia.

Movistar+ estrena ‘Félix’,
la sèrie de televisió de
Cesc Gay rodada i ambientada a
Andorra, el 6 d’abril. L'any passat,
l'equip de rodatge va passar més
de 50 dies al país per rodar les
localitzacions exteriors, des de
diferents indrets d’Andorra la
Vella a l’hospital Nostra Senyora
de Meritxell, Sornàs, Sispony,
Encamp o les Salines. Els

interiors es van enregistrar en
uns estudis de Barcelona.
Félix és un professor de literatura
argentí, interpretat per Leonardo
Sbaraglia, que viatja a Andorra
després d'assabentar-se que
té un fill fruit d'una relació
esporàdica mantinguda fa uns
anys. A Andorra, Félix coneixerà
la Julia, una dona de la qual
s'enamorarà, però que un bon

dia desapareixerà sense deixar
rastre. Félix, convençut que la
seva relació era real i que ella no
hauria marxat voluntàriament,
n'inicia la recerca pel Principat,
absolut protagonista de la sèrie
de televisió. A la producció
també actuen Pere Arquillué,
Mi Hoa Lee, Ginés García Millán,
Pedro Casablanc i Irene Montalà.

La capital, centre neuràlgic de l’Andorra
Bike Race
La capital serà el centre
de l’Andorra Bike Race, la
primera cursa de BTT per etapes
del país. Les arribades i sortides
es faran a la plaça del Poble. La
competició, de tres etapes, tindrà
lloc del 12 al 14 d'octubre, i es
recorreran uns 160 quilòmetres.
L'organització espera uns 250
corredors, i hi haurà categoria
sènior, per edats i per equips, i les
bicicletes elèctriques hi podran
competir. Els ambaixadors de la
cursa són l’actor Santi Millán i el
pilot Joan Barreda.
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Pepita Pascuet: “El Comú és casa meva,
hi he treballat des de la majoria d’edat
fins a la jubilació”
Jovial d’esperit, la Pepita acaba de jubilar-se després de treballar 45 anys a l’administració.
Casada i amb dos fills, ha viscut de primera mà l’evolució del Comú en aquest temps. Diu
que ha tingut molta sort a la vida perquè sempre ha treballat del que li ha agradat.
és de tothom. Això em motivava a
treballar com si fos casa meva.
Amb 45 anys ha viscut molts
relleus de dirigents polítics al
Comú...
T’hi has d’acostumar. Coneixes a
molta gent, a molts polítics, i és
enriquidor. Per contra, no t’acaben
de valorar o conèixer mai a fons
professionalment, perquè els qui
manen entren i marxen, no és com
si, per exemple, tinguessis un cap,
en el meu cas, durant 45 anys.

Com era el Comú quaranta
anys enrere?
Era una família. Érem molt
poquets: a administració, 4 o 5, i a
fora, entre tots, una trentena més.
Era molt maco, la relació amb els
companys era molt familiar i amb
el polítics també hi havia molta
proximitat. A nivell d’administració
només érem dues dones, i hi havia
molt respecte entre tots.
Com ha canviat el Comú des que
va començar l’any 1972?
A mesura que s’ha engrandit
l’administració deixes de ser la
persona i passes a ser un número.
Això sí que ho he trobat a faltar. És
clar, som gairebé 500, perdó, ho
són, que jo ja no treballo al Comú
(riu). El tracte amb els dirigents
polítics des de fa uns anys ja
no és tan proper i directe com
anys enrere, quan érem aquesta
pinya. Abans, quan hi havia
esdeveniments especials, com la
Fira o les eleccions, ens tocava

treballar a gairebé tots i ens ho
passàvem de conya.
A nivell tecnològic ha notat molt
l’evolució?
I tant, no hi havia ordinadors com
ara. Jo me’n cuidava molt de
Comerç i els procediments eren
molt manuals als inicis. A poc a
poc, es van anar introduint els
ordinadors, després Internet i ens
hi hem anat adaptant sense cap
problema. Gràcies a Déu, jo he
viscut els canvis sempre sense por
i amb empenta.
Què té de bo o enriquidor
treballar a l’administració, una
feina a la qual hi ha dedicat tota
una vida?
M’ha agradat treballar al Comú
perquè es treballa pel ciutadà, no
per ningú en concret. A mi això
sempre m’ha motivat moltíssim:
m’ha agradat treballar pel poble,
pels ciutadans. Aquesta casa (el
Comú) és de tots, és casa meva...

De quin cònsol guarda un bon
record?
De molts, però guardo un record
excel·lent del Lluís Viu Torres, una
bellíssima persona.
Quin és el record més divertit
viscut al Comú i el més
complicat?
Els sopars que fèiem, mai no ha
faltat el bon humor ni els riures.
M’he espatarrat de riure, amb la
família de la feina. A l’altre extrem,
recordo com a moment molt dur
quan una avaria informàtica ens
va fer perdre molta documentació
i fins i tot fotografies entranyables
que mai s’han pogut recuperar.
Recomanaria a un jove fer
carrera professional dins de
l’administració?
Sincerament, crec que és més
interessant que prèviament
visquin altres realitats laborals
i posteriorment s’integrin a
l’administració per aportar els
coneixements.
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Reconeixement per la tasca feta durant
els FIM Awards 2017
La Federació Motociclista
d’Andorra va celebrar el 15
de febrer la tradicional Nit de la
moto, una trobada que va tenir
lloc a illa Carlemany i que va
servir per cloure la temporada.
Durant l’acte es van fer
distincions a pilots, i també es va
guardonar el Comú d’Andorra la
Vella per la tasca desenvolupada
durant les FIM Awards 2017, cita
internacional que va convertir
la capital en epicentre mundial
del motor durant el darrer cap
de setmana de novembre. La

cònsol major, Conxita Marsol,
va ser l’encarregada de rebre el

premi atorgat per la Federació
Motociclista d'Andorra.

L’Oficina de Turisme d’Andorra la Vella
rep cada vegada més visites
Fins a 186.052 persones
van adreçar-se a l’Oficina
de Turisme d’Andorra la Vella
durant el 2017. Una dada que
representa un increment del
10,5% respecte a l’any anterior.
Sobretot va ser durant la
passada Setmana Santa quan es
van incrementar les visites. Les
qüestions que més demanen els

visitants són les relacionades
amb l’oferta de benestar, el
parc d’activitats de Naturlàndia,
el Palau de Gel de Canillo i les
excursions de muntanya.
A més, durant els mesos d'hivern
es van incrementar també les
consultes relacionades amb
les pistes d’esquí del país i les
activitats de neu.

Èxit de la nova edició de l’‘après-ski’
Durant sis dissabtes d’aquest
primer trimestre del 2018
els turistes i també els ciutadans
han pogut gaudir de diverses
activitats d’oci i música, dins la zona
d’‘après-ski’ ubicada a la plaça de la
Rotonda de la capital. És la segona
edició d’aquest esdeveniment i
ha comptat amb sessions de DJ,
música en directe, projeccions
de curtmetratges, escenografies
temàtiques i fins i tot refrigeris.
La iniciativa ha tornat a ser un èxit
i la plaça de la Rotonda ha bullit
d’animació cada dissabte de les
18.30 a les 20.30 hores.
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Les pretemporades del Barça a Andorra
la Vella als anys 80
El document del mes de l'Arxiu Comunal recorda que entre el 1983 i el 1987, el primer
equip del FC Barcelona venia a entrenar a l’Estadi Comunal a l’estiu, coincidint amb la
Festa Major.

El primer equip del
Futbol Club Barcelona
va venir durant cinc anys,
entre el 1983 i el 1987, a fer
l'estada de pretemporada a
Andorra la Vella. Les estades
es duien a terme entre finals
del mes de juliol i principis del
mes d'agost coincidint amb la
Festa Major. L'Estadi Comunal
era el camp d'entrenaments i
l'equip s'allotjava a l'Andorra

Park Hotel, segons explica el
document del mes de març
de l'Arxiu Comunal del Comú
d'Andorra la Vella.
Les pretemporades a Andorra
les va començar l'entrenador
argentí César Luis Menotti
(1983-1984) i les va continuar
l’anglès Terry Venables (19841987). A més d’entrenar, els
jugadors es deixaven veure
en actes socials, i també van

L’Arxiu comunal d'Andorra la Vella presenta

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

jugar partits amistosos amb
el FC Andorra, que militava
a la segona divisió B de la
lliga espanyola. Les estades
de l'equip van finalitzar amb
l'arribada de Johan Cruyff com
a entrenador l'any 1988. Entre
les estrelles que es van veure
durant aquells estius hi havia
Maradona, Zubizarreta, Lineker,
Schuster, Carrasco i Hugues.
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L’arribada del Pare Noel i els Reis Mags,
les nits més màgiques del Nadal
Van ser els actes més multitudinaris de les festes nadalenques, juntament amb les activitats
del Poblet.
Les festes nadalenques
són dies especials per a les
famílies, però sobretot pels infants,
que esperen amb impaciència fer
cagar el tió i l’arribada del Pare
Noel i els Reis Mags. La capital es
va vestir, un any més, per a l’ocasió,
engalanada com un autèntic Poblet
de Nadal i amb els carrers ben
il·luminats.
L’acte més multitudinari, un any més,
va ser la cavalcada de Ses Majestats
els Reis Mags d’Orient el 5 de gener,
organitzada conjuntament amb
Escaldes-Engordany. Es van repartir
més de 10.000 quilos de caramels i
es va estrenar una nova carrossa pel
Rei Melcior, obra de l’artista i poeta
lauredià Arnau Orobitg, que consistia
en un gran cavall amb ales. No hi van
faltar, tampoc, personatges mítics
com els 101 Dàlmates, Aladí, la Bella
i la Bèstia, Bob Esponja, Peter Pan o
Mickey Mouse.
El primer d’arribar va ser, però,
com cada any, el Pare Noel, el 24
de desembre. En aquesta ocasió va
recórrer tota l’avinguda Meritxell
en un trineu, acompanyat pels
seus ajudants, i no es va cansar de
llançar caramels entre aquells que
el saludaven. El tió gegant de la
plaça Guillemó, per la seva banda, va
cagar fins a 2.000 bosses de regals a
tots aquells nens i nenes que el van
picar amb el bastó.
L’oficina de correus màgica a càrrec
dels menairons, els espectacles
itinerants, els jocs gegants, l’espai
Frozen de la plaça de la Rotonda o
la pista de patinatge són algunes de
les propostes que van completar la
programació d’activitats de Nadal, de
la qual en van gaudir petits i grans.
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Prop de mig miler de persones desfilen a
la gran Rua del Carnaval
Petits i grans van desafiar el fred i no van perdre les ganes de fer gresca.

El fred intens que va fer
al Principat durant els
dies de Carnaval no va ser un
impediment perquè milers
de persones gaudissin de les
diverses activitats que es van
organitzar. I els primers en
començar la gresca van ser
els padrins i padrines de la
parròquia que van participar al
Carnaval interparroquial de la
gent gran, que enguany es va
celebrar a la sala Prat del Roure
d'Escaldes-Engordany. La gent
gran d'Andorra la Vella es va fer
amb el trofeu de l'actuació més

original per la representació
'Com jo t'estimo', emulant Rocío
Carrasco i Raphael.
Els següents a sumar-se a la
festa carnavalesca van ser els
escolars, que van desfilar amb
les seves disfresses pels carrers
de la parròquia, tot desafiant les
gèlides temperatures. 'Rockers',
troglodites, 'hippies', pingüins,
egipcis, cavallers... Hi havia
vestits per a tots els gustos i
edats.
La gran rua de carrosses i
comparses va ser, un any més,
el plat fort del cap de setmana.

Hi van desfilar prop de 500
persones, que no van parar de
ballar durant tot el recorregut.
Enguany va començar al Parc de
la Mola d'Escaldes-Engordany i
va finalitzar a la plaça Príncep
Benlloch amb una botifarrada per
a tots els participants i el concurs
de coreografies. Es van poder
veure des de ballarines d'un saló
de l'oest, un circ o una coral de
gòspel, fins a un ramat de xais
amb els seus pastors, una colla
d'indis o un vaixell ple de pirates,
entre d'altres.
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L'Ull Nu torna a convèncer el públic
El Comú d’Andorra la Vella dona suport de nou al festival de cinema emergent, que enguany
es va clausurar amb una espectacular cremada de torxes humanes.
El Festival de cinema
emergent d'Andorra,
Ull Nu, que compta amb el
suport del Comú d’Andorra
la Vella, ha celebrat la seva
sisena edició, la primera oberta
als llargmetratges, amb un
nou èxit d'assistència a les
projeccions i a les diverses
activitats programades durant
l’esdeveniment.
Pel festival han passat figures
com la fotoperiodista Joana
Biarnés, l'actor Fermí Reixach
d’'Estiu 1993', i l'actriu Itziar
Castro, nominada a millor
actriu revelació als premis Goya
per 'Pieles'. Les projeccions
han tingut lloc al Centre de
Congressos d’Andorra la Vella. La
resta d’activitats s’han repartit
en altres equipaments, com el
Centre cultural la Llacuna i el
Teatre Comunal.
Una de les actuacions més
espectaculars d'aquesta edició
va ser l'acte de clausura, una
cremada de torxes humanes a
càrrec de l'Escola d'Especialistes
de Cine Àngel Plana, que és a
punt d'obrir un centre a Andorra.
Va tenir lloc a la plaça del Poble
el dissabte 4 de març, on una
vintena d'especialistes es van
calar foc, a l'estil bonze, i van
dibuixar una figura al terra.
Ull Nu, que segueix apostant
pels curts dels joves talents
d'Andorra, França i Espanya, ha
rebut 400 treballs, dels quals
n'han concursat 21. El jurat ha
estat format per l’actor Isak
Férriz, la periodista Estefania
Gracia, la codirectora del
Festival Cinespaña, Alba Paz,
i la guionista i directora Lara
Izagirre.

Com a millor curtmetratge,
dotat per la Comissió Nacional
Andorrana per la Unesco,
el guanyador ha estat 'El
escarabajo al final de la calle',
de Joan Vives, i 'Yo soy Álex',

d'Itzuri Sánchez, i Joss Manz
ha rebut un accèssit. El premi
a la millor direcció, dotat pel
Consell General, l'ha obtingut
Lea Triboulet, per 'The brother'
('Le frère'), d'Occitània, i el jurat
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ha atorgat un accèssit a Carme
Gomila i Tonina Matamalas per
'Organizar lo (im)posible'. La
millor direcció artística ha estat

per a Laura Sisteró i Alejo Levis,
per 'Waste' (Catalunya). El premi
el dota Carnet Jove Andorra.
La guanyadora a la millor
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fotografia ha estat Jiajie Yu Yan,
per 'Soul', un guardó dotat pel
Fòrum Nacional de la Joventut.
Pau Bacardit ha estat reconegut
amb el premi al millor guió per
'Compatible', un premi dotat
per Inlingua. L'Arxiu Nacional
d'Andorra dota el reconeixement
a la preservació de la memòria
històrica, que s'ha endut 'No ves
que ardo', d'Arnau Padilla. El
Comú d’Andorra la Vella dota el
premi del públic, que ha escollit
el que ha considerat el millor
curtmetratge: 'Organizar lo (im)
posible', de Carme Gomila i
Tonina Matamalas.
Quant als llargmetratges, l'Ull Nu
ha programat cinc projeccions a
concurs d'òperes primes: 'Estiu
1993', de Clara Simón; 'Júlia ist',
d'Elena Martín; 'Pieles', d'Eduardo
Casanova; 'El dulce sabor del
limón', de David Aymerich; i
'Entre la ola y la roca', de Manuel
Lógar. El jurat ha escollit 'Júlia
ist', premi dotat pel Govern, i el
públic ha votat 'Estiu 1993'.
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El Comú se suma a l’acció
benèfica ‘Champions for
Unicef’
El Bàsquet Club Andorra ha
tornat a organitzar, un any
més, la iniciativa ‘Champions for
Unicef’, una acció benèfica a favor
de l’ONG i en què diferents polítics
del país hi van prendre part. El
Comú d’Andorra la Vella va estar
representat pel cònsol menor,
Marc Pons. L’acció, celebrada el

5 de febrer, va constar de dos
partits, un anomenat ‘Vintage’ i
en què s’hi van implicar diferents
personalitats del país, i un segon
entre els jugadors del MoraBanc
Andorra i els millors esportistes
nacionals. La recaptació va anar a
favor de l’ONG.

La capital acull el congrés per a joves de
la fundació 'Lo que de verdad importa'

Més de 300 joves van
prendre part al congrés
de la fundació Lo que de verdad

importa, que promou i difon
valors humans, ètics i morals.
El cònsol menor d'Andorra la

Vella, Marc Pons, va participar
en la inauguració de la cita, que
es va celebrar el 28 de febrer al
Centre de Congressos d’Andorra
la Vella, amb un discurs
motivador. "Aprofiteu l'etapa de la
joventut, exprimiu-la, gaudiu-la
i reivindiqueu-vos. Teniu molt a
dir i nosaltres us volem escoltar.
Mai és massa aviat per començar
a canviar el món", va dir. Es
van poder escoltar, a més, els
testimonis del pilot Albert Llovera
i de la model Sandra Ibarra.

Les entitats es formen en comunicació
El Comú d’Andorra la Vella
ha organitzat en dues
formacions que han tingut lloc
entre els mesos de febrer i març
la quarta edició de les sessions
formatives per a associacions
inscrites a la parròquia. En aquest
cas, els assistents, representants
de 22 entitats, han pogut rebre
formació sobre la comunicació

i les xarxes socials en el món
associatiu, sota el títol La
comunicació i les xarxes socials
en el món associatiu. Com han
de comunicar les associacions?.
Al llarg de les tres edicions
anteriors, s’han tractat qüestions
com fiscalitat, motivació o
comptabilitat.

