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Editorial
La ciutat es transforma. S’estan desenvolupant moltes infraestructures que
contribuiran a modernitzar la parròquia. Les
obres per fer la xarxa separativa d’aigües, tot
i que molestes, són molt importants per ser
respectuosos amb el medi ambient i poder
posar fi definitivament al perill d’inundació a
Santa Coloma. Aquest estiu també s’actua al
carrer Creu Grossa, alhora que es canvia el
tub d’un dels punts més importants del
subministrament d’aigua potable. Tot això,

mentre s’enllesteix el projecte de remodelació
de l’eix Meritxell-Carlemany i s’estudia com
fer de la ciutat un espai còmode on el vianant
sigui el protagonista. Un projecte emblemàtic
serà el nou carrer Dr. Vilanova, més ample i
que vol connectar més fàcilment la zona de la
nova estació d’autobusos amb el centre de la
parròquia. Ara ens tocarà conviure un temps
amb unes obres necessàries per gaudir d’una
ciutat més còmoda per a tots.
comunicacio@comuandorra.ad

www.andorralavella.ad
Andorra la Vella a les xarxes socials
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Actualitat comunal

Reducció impositiva per fomentar la
construcció d'aparcaments
Els edificis que tinguin aquesta finalitat es beneficiaran d'una exoneració del 90%.
El Comú ha aprovat el
mes d'abril una mesura
per incentivar i fomentar la
construcció o ampliació d’edificis
destinats a aparcaments de
vehicles, com a mínim, en un
70% de la seva superfície. Per
tal d'afavorir-los, aquestes
construccions es beneficiaran
d’una reducció del 90%
dels impostos i taxes que
s’apliquen. La cònsol major,
Conxita Marsol, va explicar
que la mesura va destinada
a fer front a la necessitat de
places d'aparcament que té la
parròquia, tant per als vehicles
dels residents a Andorra la Vella

com els d'altres parròquies, que
venen a treballar o a comprar a la
capital, així com per als turistes
que ens visiten. Les zones on
el dèficit és més accentuat són
l’avinguda Meritxell, Ciutat de
Valls, Príncep Benlloch o Doctor
Mitjavila. Un estudi encomanat
pel Comú d’Andorra la Vella
assenyala un dèficit de 5.000
places de lloguer d’aparcaments,
a banda d’unes 3.000 de rotació.
De fet, la majoria dels
aparcaments de rotació del
Comú, a excepció del pàrquing de
Prat de la Creu i del del Centre
Històric, són de lloguer i, per
tant, són places que no estan

consolidades i que tenen un cost
anual d’1,6 milions d'euros.
En aquest sentit, Marsol creu que
la parròquia ha de reaccionar
fomentant la creació de noves
places d’aparcament.
La rebaixa del 90%, sempre
que es destini un mínim
d'un 70% de la construcció a
aparcament, s’aplicarà en la taxa
de l’embrancament a la xarxa
d’aigua pública, al clavegueram,
a la taxa de llicència urbanística
i a la taxa de serveis urbanístics
de revisió de projectes, també
coneguda com drets de
construcció.

Actualitat comunal
Contractació urgent
per renovar un dels
subministraments d’aigua
principals a la parròquia
El Consell de Comú va acordar, a
principis de juny, la contractació
directa urgent de la mateixa
empresa que s’encarrega dels
treballs de la xarxa separativa
d’aigües als carrers Creu Grossa
i Bisbe Príncep Iglesias perquè
canviï una canonada obsoleta
que subministra aigua potable a
la parròquia. La decisió s’ha pres
per evitar el perill que esclati
un tub de fosa gris dels anys 60
que porta un cabal d’aigua molt
important mentre els operaris
realitzen les obres per a la
separativa d’aigües.
Per poder dur a terme els
treballs, durant aquest estiu hi
haurà restriccions de trànsit en
aquesta zona afectada, aprofitant
les vacances escolars.
De fet, les obres de les
separatives d'aigües van fer una
parada aquesta primavera per
evitar problemes de circulació, i
s'han reprès aquest mes de juliol,
tenint en compte que les escoles
a les quals donen accés aquests
carrers estan tancades.
Es rebaixa al 7% la cessió
econòmica en sòl urbà
consolidat
El Comú ha aprovat
provisionalment la primera
revisió del Pla d'Ordenació i
Urbanisme Parroquial (POUP),
i l'ha tramès al Govern per a la
seva aprovació definitiva. Una de
les novetats que s'ha introduït en
el marc d'aquesta revisió és la
rebaixa de la cessió econòmica
en sòl urbà consolidat, que passa
del 15 al 7%.
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L'objectiu és facilitar la
construcció de noves edificacions
a la parròquia, i contribuir
així al foment del sector de la
construcció del país.
Durant el termini d'exposició
pública de la revisió del POUP,
s'han rebut 67 al·legacions, 38 de
les quals han estat acceptades,
19 s’han acceptat parcialment i
10 no han estat acceptades.
Amb motiu d'aquesta revisió, que
la llei permet fer cada sis anys,
també s’ha revisat i incorporat
dins les normes urbanístiques
l’ordinació de rehabilitació del
Centre Històric amb l’objectiu
d’introduir alguns elements
menys restrictius.

Ampliació de l'aparcament
del Centre Històric en 180
places
Andorra la Vella destinarà un
milió d'euros a ampliar en 180
places l'aparcament del Centre
Històric, sota el nou vial de
connexió amb la nova estació
d'autobusos. Així es va acordar
en una sessió de Consell de
Comú del passat mes d'abril,
amb l'objectiu d'incrementar
la capacitat d'un dels dos
aparcaments de propietat
comunal, juntament amb el de
Prat de la Creu.
L'equipament es va inaugurar
el març del 2014 sota les

noves dependències comunals
de la plaça Lídia Armengol,
i actualment disposa de 174
places repartides en dues
plantes, amb entrada pel carrer
Doctor Vilanova o pel camí de
la Grau, i sortida pel camí de la
Grau. L'ampliació projectada serà
possible gràcies a la urbanització
de la zona del Prat del Rull.
Concurs per la plaça a
Ciutat de Valls
El Comú ha aprovat, en una
sessió a principis de juny, un
concurs nacional per adjudicar
els treballs de construcció
d’una plaça pública al carrer
Ciutat de Valls, on s’adequarà
properament el pati de l’antiga
escola espanyola perquè en
puguin fer ús els veïns de la
zona en horari extraescolar. Així,
el carrer es dotarà d'una petita
plaça, que servirà no només per
donar servei als ciutadans sinó
també per embellir aquesta zona,
amb la voluntat de tenir cura
d'altres zones de la parròquia
més enllà de l'avinguda Meritxell.
La previsió és que l'adequació
del pati per a ús públic en horari
extraescolar pugui ser una
realitat aquest mateix estiu.
L'ascensor de La Quirola,
més a prop
També a principis de juny, el Consell
de Comú va aprovar treure a
concurs la segona fase de les obres
de l’edifici La Quirola per connectar
l’avinguda Príncep Benlloch amb
el carrer Prat de la Creu a la zona
de Tobira. El pressupost del 2017
ja preveu una partida de 250.000
euros per destinar a la construcció
de les escales i l'ascensor públic
que s'ha d'instal·lar en aquest
indret.
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2,4 milions d'euros d'estalvi en les obres
de la separativa d'aigües de Santa Coloma
El Comú d'Andorra la Vella ha arribat a un acord amb diversos particulars per estalviar 2,4
milions d'euros en les obres de la separativa d'aigües que s'està fent actualment a Santa
Coloma. Els treballs van començar a l'avinguda d'Enclar, a l'alçada del Prat Salit, i la segona
fase arribarà fins a la Borda Mateu.

Una de les inversions més
importants que està duent
a terme el Comú durant aquest
mandat és la separació de les
aigües pluvials i residuals a Santa
Coloma, que té com a principal
objectiu posar fi als problemes
d'inundacions a l'avinguda d'Enclar.
Fins ara, les aigües fecals i pluvials
baixaven barrejades provinents
del carrer Gil Torres fins a Santa
Coloma a través d’un sol tub que
era incapaç d’absorbir el gran
volum d’aigua que, a més, era
abocada directament al riu.
La primera fase, ja enllestida,

es va centrar en l'encreuament
de l'avinguda d'Enclar amb el
carrer Prat Salit, i recentment
s'ha adjudicat la segona fase
dels treballs, per un import que
ascendeix a 900.000 euros i que
permetrà continuar les obres
fins a l'alçada de la Borda Mateu.
La previsió és que els treballs
finalitzin el gener del 2018.
Aquesta segona fase és possible
gràcies als convenis signats amb
els propietaris de les parcel·les
afectades, que cedeixen el dret de
pas de les canonades pel subsòl
dels seus terrenys. La cònsol

major ha agraït públicament a
Àgueda Riba i a les germanes
Mirabet que accedissin a les
demandes del Comú de poder
passar el tub de les aigües
residuals pel seus terrenys.
Això permetrà un estalvi econòmic
important, que ascendeix als 2,4
milions d'euros, perquè no caldrà
obrir la carretera i excavar en
profunditat per col·locar-hi les
canonades.
En cas contrari, hagués calgut
tallar un tram de l’avinguda
d’Enclar durant 18 mesos.
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Entrada “moderna i cridanera”
pel carrer Doctor Vilanova
Andorra la Vella gaudirà de 6 metres més de carrer Doctor Vilanova, un dels accessos
principals al centre urbà. L'objectiu principal del projecte és crear connectivitat entre la
nova Estació Nacional d'Autobusos i la plaça del Poble. Es vol millorar l'accés al centre de la
parròquia i crear una entrada “moderna i cridanera”, segons la cònsol major, Conxita Marsol.

El carrer Doctor Vilanova
passarà de tenir 10 metres
d'amplada a 16, tot i que seguirà
tenint dos carrils per als vehicles,
i s'ampliaran les voreres per
millorar l'accessibilitat dels
vianants.
Aquest projecte serà possible
gràcies a la cessió anticipada
de terrenys facilitada pels
germans Vinyes. Conxita Marsol
ha agraït públicament aquest fet
als propietaris i ha expressat la
satisfacció per haver culminat

amb èxit unes negociacions
iniciades feia sis mesos.
Les negociacions van concloure
a l'abril amb la signatura d’un
conveni de cessió d’un total de
3.700 metres quadrats de terreny
privat al Comú d'Andorra la Vella.
D'aquesta manera, la corporació
guanya una franja vertical de
1.136 metres quadrats que
permetrà l'eixamplament del
carrer, i una parcel·la de més de
2.500 metres quadrats situada
davant de l’edifici administratiu

del Govern i que ocupa més de de
la meitat de l’actual aparcament
d’autobusos.
La voluntat de la majoria comunal
és convocar un concurs d'idees
per dissenyar la nova imatge
d'aquesta zona, per desenvolupar
un projecte “innovador, modern,
amb accessibilitat, connectivitat i
atractiu per a la parròquia”.
La intenció és adjudicar les obres
durant aquest any i poder-les
executar durant el proper.
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Es posa en marxa l’Estació Nacional
d’Autobusos a la capital
Andorra la Vella acull des del maig la nova Estació Nacional d’Autobusos, una
infraestructura moderna que serveix per concentrar en un únic punt totes les línies de
transport internacional.
L’Estació Nacional
d’Autobusos va començar
a funcionar a principis del mes
de maig amb l’objectiu, no només
de concentrar en un sol punt
totes les línies de transport
internacionals, sinó també de ser
un punt de referència d’arribada i
sortida al país.
Es tracta d’un edifici modern i
funcional. Aquesta instal·lació,
que s’ha fet a la zona de Prat del
Rull en un terreny cedit pel Comú,
respon a una vella reivindicació

no només de les empreses sinó
també dels viatgers i, d’aquesta
manera, es contribueix a què
els viatgers que arribin al
país tinguin una altra visió del
Principat.
Precisament sobre la cessió
que ha fet possible aquesta
construcció, el ministre
d’Ordenament Territorial, Jordi
Torres, va agrair-la destacant la
visió de país de la corporació.
Aquest ha de ser no només un
punt d’arribada al país, sinó que

també es pretén que hi hagi una
organització interna del transport
públic, de tal manera que des
de l’estació es pugui facilitar la
mobilitat dels viatgers cap a les
altres parròquies.
El dia de la inauguració, la
cònsol major, Conxita Marsol, va
celebrar que la infraestructura
s'hagi ubicat a la capital. Pel
que fa a l'antiga terminal des
d'on sortien part de les línies i
que, de moment, segueix oberta
però només a nivell informatiu,
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s'està parlant amb el propietari
dels terrenys per poder fer una
entrada cap al pàrquing del Parc
Central, tal com reclamen els
comerciants de la zona.

La gestió de l’estació correspon
a una UTE de set empreses que
té la concessió per als propers
deu anys, renovables per cinc
anys més fins a un màxim de 25
anys. Els autobusos cap a indrets
com França, Espanya o Portugal,
entre d’altres, surten d’aquest
punt i, de fet, els responsables
esperen que es puguin ampliar
les destinacions a les quals
es pugui viatjar. La previsió és
que hi pugui haver uns 400.000
viatgers a l’any.
L’espai de concessió de l’estació
és de 2.069 m2, i consta d’un
edifici de serveis de 255 m2,

que és on es troba la venda de
bitllets, i d’una marquesina amb
10 andanes per a la càrrega
i descàrrega dels vehicles de
viatgers.
Les obres de l’Estació Nacional
d’Autobusos han suposat un
cost per al Govern d’1,3 milions
d’euros, dels quals 275.000
euros s’han destinat a les
plaques fotovoltaiques que
ocupen tota la coberta, i que
estan en funcionament des del
20 de febrer, la qual cosa suposa
també un exemple com a edifici
sostenible.
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Coneix els consellers

David Astrié: “Volem tornar la ciutat als
ciutadans”
concepte d’accessibilitat universal.
Aspireu a ser un referent en
l'àmbit nacional?
Hem agafat l’estendard de
transformació de la parròquia
i podem ser referent no només
nacional sinó també internacional.
Podem ser com Pontevedra d’aquí
a uns anys i ja ens hem adherit al
programa Ciutats que caminen.

David Astrié té 39 anys i és el
conseller de Medi Ambient
i Innovació. Va estudiar
enginyeria industrial. Es
defineix com un enamorat
de la natura i diu que li
interessa tot el que té a veure
amb aquest tema.
Quins són els principals
projectes en matèria de
medi ambient?
Repensar la mobilitat i promoure
la mobilitat urbana sostenible. Hi
ha tres objectius principals: que
la gent es desplaci més a peu
(salvant desnivells, amb projectes
de connexions verticals, ampliant
voravies...); és a dir, tornar la ciutat
als ciutadans. També la mobilitat
en bicicleta, per a la qual s’està
treballant amb el Govern. I el tercer
eix és repensar els recorreguts del
transport públic.
Com s’encara la feina?
Ja hem començat a treballar i hi

ha molt bona sintonia. Per exemple,
amb Escaldes-Engordany per
definir el carril bici, ja hi ha coses
avançades. Volem aportar perquè
millori la qualitat de vida de la gent i
el Govern també hi ha de dir la seva.
Es veuran els canvis?
Amb dos anys i mig que queden
hi ha temps suficient per engegar
els tres objectius, per fer coses,
ja hem començat a fer reunions
i es va avançant. Volem que la
ciutat ofereixi una qualitat de
vida superior. Fer que la gent es
desplaci més a peu o en bici.
També cal un canvi d’hàbits?
Un exemple, Prat de la Creu és
una artèria principal i hi ha els
aparcaments més grans de la
parròquia, i tot i així és zona blava.
Per què no eliminar-la i pacificar el
carrer en general? Cal pedagogia
i prendre decisions valentes, però
fonamentades.
El carrer s’ha de pensar amb el

I pel que fa a la vall del Madriu?
Andorra la Vella és una porta
d’entrada a través del camí de Prat
Primer que no es coneix massa i hem
habilitat una zona d’aparcament i una
senyalització més vistosa per incidir
en donar a conèixer aquestes vies
que porten a la vall.
També s’ha incidit en la higiene.
Feia falta un pla de xoc perquè
hi havia carrers bruts i no es
complien les ordinacions. Hem
reforçat els programes de neteja
dels carrers posant més recursos i
hem reestructurat el departament.
Ara hi ha més presència als
carrers amb l’objectiu de reduir
els impactes que causa la brutícia.
Precisament a l’estiu farem una
campanya específica perquè no es
treguin les escombraries quan no
cal. Demanem la col·laboració de
la població perquè això és cosa de
tots. El Comú ja posa mitjans però
si la gent no fa esforços...
També s’han començat a posar
sancions.
Es va crear la figura d’inspectors
de la via pública que detecten
anomalies i els primers
incompliments ja s’han sancionat.
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Andorra la Vella pren Pontevedra com a
exemple de ciutat sostenible

Una delegació del Comú ha
visitat aquesta primavera
Pontevedra, que ha apostat
per una democratització
dels espais públics, on el
vianant es converteix en el
protagonista dels carrers.
Andorra la Vella pren com
a model de creixement
aquesta ciutat gallega
capdavantera en matèria de
sostenibilitat.

Pontevedra és una ciutat que
“ha fet una transformació
espectacular”, perquè “ha
desaparegut el cotxe del centre de
la ciutat i ha sabut compaginar molt
bé la convivència dels vianants, els
cotxes i les bicicletes”. Per aquest
motiu, la cònsol major d'Andorra la
Vella, Conxita Marsol, acompanyada
del conseller d’Urbanisme i
Aparcaments, Josep Antoni Cortés,
i del conseller de Medi Ambient i

Innovació, David Astrié, van visitar el
mes de març aquesta ciutat gallega
per agafar idees que es podrien
aplicar a Andorra la Vella.
Marsol va constatar in situ,
acompanyada per l’alcalde Miguel
Anxo Fernández Lores, els canvis
que s’han fet a Pontevedra.
Va valorar que "és un model molt
exportable, sobretot pel que fa
a la limitació de la velocitat a 30
quilòmetres per hora".
Amb tot, va explicar que la realitat
d’Andorra la Vella és diferent perquè
hi ha molts desnivells que caldrà
salvar en el futur i, a més, rep un
volum de vehicles molt important.
En qualsevol cas, el model de la
ciutat gallega serà tingut en compte
a la capital a l’hora de desenvolupar
un model de ciutat sostenible on
només hi transiten els vehicles que
necessiten entrar a la ciutat, cosa
que els està donant un molt bon
resultat.
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Renovació de la flota de vehicles
En un any i mig, el Comú d’Andorra la Vella ha reemplaçat 30 dels 125 vehicles amb què
compta la flota comunal i, en aquesta compra, s’han tingut molt en compte els elèctrics, dels
quals se n’han adquirit sis. La cònsol major destaca que aquesta renovació era necessària ja
que la flota estava força envellida.

El Comú d’Andorra la Vella ha
fet una aposta decidida per
la renovació de la flota de vehicles
de la corporació. Per això, en el
darrer any i mig s’han substituït
una trentena dels 125 vehicles que
la conformen.
En aquesta renovació s’han
prioritzat, precisament, els
vehicles elèctrics i, de fet, sis
d’aquests vehicles nous són
d’aquesta tipologia.
La cònsol major, Conxita Marsol,
acompanyada per diversos
consellers, va fer entrega el 21
de juny de les claus dels nous
vehicles als responsables de
diferents departaments. “Teníem
un greu problema amb els vehicles
perquè eren molt vells i això
dificultava el manteniment, i ara
que els hem renovat també hem

volgut apostar per les energies
renovables”, va destacar Marsol
durant l’acte.
Aquesta renovació ha tingut lloc
entre els anys 2016 i 2017 i, amb
aquesta acció, s’ha aconseguit que
l’antiguitat mitjana dels vehicles se

situï en onze anys.
A partir d’ara, a més,
desapareixerà el departament
del parc mòbil i cadascun dels
departaments es responsabilitzarà
dels seus vehicles.
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Andorra la Vella reivindica la capitalitat
davant el Consell d’Europa
Els cònsols d’Andorra la Vella van aprofitar la visita de membres del Congrés dels
Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa per reivindicar que la capitalitat sigui
reconeguda i hi hagi una recomanació en aquest sentit per part d’aquest organisme.

Una delegació del Congrés
dels Poders Locals i
Regionals del Consell d’Europa va
visitar el mes d’abril el Principat
per avaluar la democràcia local
amb relació a les disposicions de
la Carta Europea de l’Autonomia
Local que Andorra va ratificar
el 2011. Durant la trobada
que aquests representants
van mantenir amb els cònsols
d’Andorra la Vella, Conxita Marsol
i Marc Pons, se’ls va transmetre
“els neguits” perquè es reconegui
la capitalitat i els serveis que
ofereix Andorra la Vella, no
només als residents sinó a totes
les persones que diàriament s’hi
desplacen a treballar.
La mateixa Marsol va posar
en relleu que havien estat els
membres de la delegació els que
s’havien interessat per aquesta

qüestió, ja que és “un tema
recurrent” a molts països i, per
tant, aquestes reivindicacions
no els són estranyes. La cònsol
major es va mostrar satisfeta
en finalitzar la trobada, que va
qualificar com de “positiva”. Va
remarcar que s’havia posat en
relleu no només que Andorra la
Vella és el “centre administratiu”,
sinó tots els serveis que es
presten des de la capital i la gent
que s’hi acull cada dia. De fet,

va remarcar que això ha de ser
reconegut amb una compensació
econòmica.
En aquest sentit, va recordar
que, tot i que la Carta Europea
“no ho especifica”, sí que fa
recomanacions “sobre el
reconeixement de les capitalitats”
i, per tant, va destacar que
esperava que d’aquesta
trobada també se’n derivés una
recomanació en aquest sentit.
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Treball per reforçar la
presència d’agents de
circulació al carrer
Andorra la Vella va acollir el mes de maig la dotzena
Diada dels agents de circulació, en la qual hi van
prendre part un centenar d’efectius. Durant la
jornada, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita
Marsol, va anunciar que el Comú treballa per
reestructurar el cos i potenciar la presència al carrer.
El Comú d’Andorra la Vella
treballa amb la voluntat de
reestructurar el cos del Servei
de Circulació i alhora comptar
amb més agents al carrer,
especialment en èpoques de
màxima afluència turística.
Així ho va posar en relleu la
cònsol major, Conxita Marsol,
durant la celebració de la

dotzena Diada dels agents de
circulació, que va tenir lloc a la
capital, concretament al Centre
de Congressos el mes de maig
passat. La parròquia compta
amb el major nombre d’agents
del país, concretament 75.
Durant la Diada dels agents
de circulació es va celebrar
el lliurament de medalles als

professionals que porten 15,
20 i 25 anys prestant servei i el
lliurament dels certificats del
curs bàsic de capacitació als cinc
nous agents que s’han incorporat
l’últim any.
El Principat d’Andorra compta
actualment amb 225 agents de
circulació.
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El primer Consell d'Infants de la capital
aprova 12 propostes
Andorra la Vella ha celebrat aquest any el primer Consell d'Infants, un projecte que la
majoria de comuns ja tenen en marxa i que serveix per donar veu a les demandes i
inquietuds dels alumnes de primària de la parròquia.

Uns 300 infants han
pres part activament
en aquest procés participatiu
que va culminar el 30 de maig
passat amb la sessió del Consell
d'Infants, on es van aprovar fins
a 12 propostes per millorar la
parròquia.
La sessió va canviar els
protagonistes de la sala del
Consell de Comú, que va ser
ocupada per un dia per quinze
consellers infantils, tres de cada
centre escolar de primària de la
parròquia, i va estar presidida per
la cònsol major, Conxita Marsol.
Les iniciatives proposades
pels infants anaven dirigides
principalment a la millora
i neteja dels parcs, a
l'embelliment de les zones i
camins escolars i a l'augment

dels espais destinats als gossos
a la parròquia.
Negociacions per crear un
gran parc a Santa Coloma
La cònsol major, en el moment
d'escoltar una de les propostes
en relació a la creació d'un parc

a Santa Coloma, va anunciar
que ja s'està treballant amb el
Govern en aquest projecte, i
que la nova infraestructura se
situarà a la zona del costat de
la caserna de bombers. La idea
té com a objectiu desenvolupar
una zona similar al Parc Central,
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però més petit, allargat a la vora
del riu i amb accessos a diverses
zones de Santa Coloma.
El Parc Central també va ser
el protagonista de moltes de
les propostes. Els alumnes
reclamen més neteja de l'espai,
sobretot als lavabos, una millora
de l''skate' parc i l'ampliació
d'atraccions per a joves, ja
que troben que estan massa
centrades en els infants més

petits.
El Comú està d'acord amb les
reclamacions dels consellers
infantils i s'ha compromès a
tirar endavant les millores.
Altres temes tractats en la
jornada van ser l'embelliment
de les zones escolars i dels
seus camins d'accés. Un dels
llocs que diverses escoles
van coincidir que s'hauria de
millorar és el carrer Ciutat de

Valls, ja que és un camí d'accés
de diversos centres escolars.
Els infants van proposar un camí
"més net, segur, bonic i alegre"
i diverses solucions com pintar
els bancs i els fanals de colors,
decorar les parets de colors o
pintar petjades que portin cap
a l'escola. Marsol va aprovar la
iniciativa i va assegurar que les
idees dels nens seran molt útils.
El proper Consell d'Infants
se celebrarà d'aquí a un any
amb nous consellers infantils
i noves propostes generades
en els centres escolars de la
parròquia.

Més de 300 alumnes aprenen educació
viària al ‘Viari Show’
Més de 300 alumnes d'entre
8 i 11 anys de la parròquia
han participat aquest curs
en una nova edició del Viari
Show, que enguany arriba
a la sisena edició i que ha
tornat a ser un èxit.
Es tracta d'un espectacle
dut a terme per les
padrines de la parròquia i
tres agents de circulació de la
capital, per donar a conèixer els
riscos i les maneres d’actuar
relacionades amb la seguretat
viària. Una activitat que combina
humor i educació a parts iguals,
tal com es va poder copsar el
10 de maig passat, quan va ser
el torn dels alumnes de l'escola

andorrana d'Andorra la Vella.
A través d'esquetxos, les
padrines ensenyaven als joves
la necessitat de portar el casc
en cas de circular amb bicicleta
i la importància de creuar de
forma correcta els passos de
vianants.

La consellera de Social, Ester
Vilarrubla, destaca que cada
cop són més infants i escoles
les que participen en aquest
projecte i posa en relleu la seva
importància per crear relacions
entre joves i padrins.
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Fiabci, el primer dels tres grans
congressos que es fan a la capital
Més de 500 professionals del sector immobiliari de 45 països diferents van participar al 68è
Congrés Mundial de la Fiabci, que es va celebrar al Centre de Congressos del 23 al 28 de
maig. Es tracta del primer dels tres grans congressos que acollirà aquest any la capital, amb
l'objectiu que repercuteixin en el sector comercial, hoteler i de restauració de la parròquia.
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Andorra la Vella va acollir
el congrés més important
del sector immobiliari a nivell
mundial, que va aplegar més de
500 persones provinents d'arreu
del món.
Durant l'acte de benvinguda,
el síndic general, el ministre
de Turisme i la cònsol major
d'Andorra la Vella van donar a

conèixer les bondats del país i
van destacar que el congrés és
una gran oportunitat per al camí
d'obertura que ha engegat el
Principat.
L'acte també va comptar amb una
mostra del folklore andorrà amb
castellers, gegants, dansaires
i fallaires, i una mostra de
productes gastronòmics que
els congressistes van poder
degustar pels carrers del Centre
Històric.
Els tres primers dies del congrés
es van tractar qüestions internes
de la federació i, a partir del 26,
van tenir lloc les ponències per
discutir el futur de les ciutats i
els edificis.
La xifra més important de
participants provenia del Japó

i els Estats Units, amb gairebé
un centenar, però també n'hi
va haver de la Xina, Indonèsia i
Espanya.
Conxita Marsol va remarcar el
fet que aquest és el primer d'un
seguit de congressos "de nivell"
que la capital acollirà aquest any
i n’ha destacat la repercussió per
a la parròquia. Segons Marsol,
"és una gran aposta perquè hi
hagi retorn al sector comercial
i hoteler de la capital". A
l’octubre tindrà lloc l’Assemblea
Parlamentària de l’Organització
per la Seguretat i la Cooperació
a Europa (OSCE-PA), i un mes
després, l’Assemblea General
de la Federació Internacional
de Motociclisme (FIM), amb la
gala de lliurament de premis
als campions del món de
la temporada en totes les
disciplines.
El president de la Fiabci Andorra,
Jordi Ribó, va manifestar que
el congrés és una oportunitat
perquè els participants
estableixin lligams i per això
es va crear una aplicació per
"fomentar" aquesta interacció.
El ministre de Turisme i Comerç,
Francesc Camp, també va
destacar que ha estat una
"oportunitat" per donar a conèixer
el país i va posar èmfasi en la
importància de l’esdeveniment.
Camp va parlar d’un sector que
es troba en recuperació i per això
va considerar que el congrés
podia ser l’ocasió perquè es
poguessin "teixir ponts" cap a
col·laboradors internacionals.
La temàtica al voltant de les
noves tecnologies també s'uneix
a la voluntat del país d’anar cap a
un ‘smart-country’.
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Notícies breus

Nou camp
de petanca a
la plaça del
Poble
La gent gran d'Andorra la
Vella compta, des del 25
de maig, amb un nou equipament
esportiu a la parròquia, un camp de
petanca. L'objectiu principal, segons
la cònsol major de la parròquia,
Conxita Marsol, és afavorir el
benestar i l'entreteniment de la
gent gran. Una vintena de padrins,
acompanyats pels representants

del Comú, van estrenar el camp
situat a la mateixa plaça del Poble,

darrere la Casa Pairal.

Jocs l'any que ve.
L'esdeveniment va ser de caràcter
simbòlic i va servir per fer el
traspàs de la flama dels Special
Olympics, que van rebre les

autoritats de les dues localitats,
la cònsol major d'Andorra la Vella,
Conxita Marsol, i l'alcalde de la Seu
d'Urgell, Albert Batalla.

Coloma i 25 de la llar d'infants dels
Serradells. La consellera va posar
èmfasi en la capacitat d'ambdues

escoles per encabir la demanda de
places de la parròquia.

La flama
arriba a
Andorra la
Vella
Els Special Olympics Andorra
van participar, el 14 de
maig, en el triple Campionat de
Catalunya a la localitat de Sant Just
Desvern. L'acte va servir perquè la
localitat catalana passés el relleu
del moviment Special Olympics a
Andorra la Vella i la Seu d'Urgell,
com a futures organitzadores dels

Els petits es
fan grans
Les escoles bressol del
Comú d’Andorra la Vella
van celebrar la graduació de 39
infants que deixen les llars d'infants
aquest curs per començar el vinent
l'escola maternal. L'acte, encapçalat
per la consellera de Social, Ester
Vilarrubla, va graduar a 14 infants
de l'escola bressol de Santa
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Els 'barrufets' tornen al carrer
Andorra la Vella recupera la figura dels informadors turístics, amb la contractació de 35 joves
d'entre 16 i 25 anys que estaran al carrer atenent els visitants i promocionant la parròquia.
El comú ha decidit
recuperar, aquest estiu, la
figura dels informadors turístics,
que durant els mesos de juliol i
agost s'encarregaran de donar a
conèixer la parròquia als turistes i
atendre les seves necessitats.
L'últim any que el comú
va comptar amb un cos
d'informadors turístics, coneguts
a l'època com a 'barrufets' per la
seva vestimenta blava i vermella,
va ser el 2003, i s'ha decidit

recuperar-los per donar-los
l'opció d'iniciar els joves al món
laboral, així com l'oportunitat "que
coneguin la parròquia i la donin
a conèixer entre els visitants",
tal com ha destacat la cònsol
major, Conxita Marsol. En total
són 35 joves d'entre 16 i 25 anys
dividits en dos torns: juliol i agost.
A banda d'informar els visitants,
també duran a terme enquestes
per conèixer la seva opinió.

L'anècdota
L'estiu del 1993, tal com ha
quedat immortalitzat en
aquesta fotografia del 5 de
juliol d'aquell any, l'actual
cònsol major, Conxita
Marsol, era la secretària
general del Comú, i l'ara
cònsol menor, Marc Pons,
que aquell mes complia
14 anys, va formar part
precisament
del
cos
d'informadors turístics.
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Un altre Sant
Jordi exitós
a la plaça
del Poble
La diada de Sant Jordi va
complir les expectatives
i la plaça del Poble es va
omplir, un any més, de
gom a gom.
Floristes i llibreters van
acabar satisfets amb la
diada que comptava amb 42
parades muntades a la plaça. La
festa es va inaugurar oficialment
al migdia pels cònsols d’Andorra
la Vella, Conxita Marsol i Marc
Pons, pel cap de Govern, Toni
Martí, i per la ministra de Cultura,
Joventut i Esports, Olga Gelabert.
Tot i haver caigut amb un
diumenge de final de vacances,
Marsol va destacar el bon
ambient i la gran participació dels
ciutadans en la diada. Aquest
any va destacar l’alta producció
de llibres d’escriptors nacionals
i autors com Antoni Morell van
ser els més demandats. La diada

va ser una oportunitat per a
moltes entitats de la parròquia,
que participant en les paradetes
de la plaça, van poder donar-se
a conèixer i també van poder
mostrar la feina que fan.
Els avis de la parròquia també
celebren la diada
Dos dies més tard, els padrins
de la capital van celebrar la festa
de Sant Jordi amb un berenar i
un ball al Centre de Congressos

d’Andorra la Vella. La festa va
ser organitzada pel Comú i
la consellera de Social, Ester
Vilarrubla, va obsequiar totes les
padrines amb una rosa i tots els
padrins amb el llibre ‘Alcandre’,
de Joan Peruga. Tot i la pluja, els
participants van ser nombrosos,
i al vespre, els avis de la Casa
Pairal de Santa Coloma també van
gaudir de la seva festa.
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La diversitat cultural surt al carrer
La Setmana de la Diversitat
Cultural ha permès que
les diferents comunitats
de residents hagin donat a
conèixer la seva cultura i
compartit la dels altres. El
plat fort de la setmana ha
estat enguany una mostra
de gastronomia que va
aplegar força gent a la
plaça Guillemó.
La setena edició de la
Setmana de la Diversitat
Cultural va acollir al maig una
multitud de persones al centre
de la capital. El cònsol menor,
Marc Pons, va destacar la
diversitat de tradicions, costums
i cultures de la parròquia i va

explicar que "és un esdeveniment
ja consolidat i és important que
els grups culturals es donin a
conèixer". En aquesta edició van
participar més d'una dotzena
d'associacions de la capital, amb
novetats com la participació de
l'Associació Xilena a Andorra,
instaurada al país des de només
fa un any, i amb tradicions com
una de les associacions més
característiques de cada any, la
Casa Rússia.
El plat fort de l'esdeveniment va
ser la mostra gastronòmica, que
sota el títol 'La diversitat a taula',
va donar a conèixer els plats típics
de fins a 10 països diferents, com
ara Andorra, Mèxic, Portugal,
Rússia, Veneçuela, el Perú, Xile,

l'Equador, les Filipines i el Sàhara.
A més de la mostra
gastronòmica, durant el matí
del dissabte hi va haver una
cercavila pels carrers d'Andorra
la Vella.
Els assistents també van poder
gaudir d'una actuació dels
Castellers d'Andorra i de balls
folklòrics dels diferents grups
culturals que participaven en la
Setmana de la Diversitat Cultural.
Coincidint amb la celebració de
l'esdeveniment, es va estrenar
el documental que porta per títol
'Vinguts d'arreu, un país per a
tots', i que té com a objectiu de
mostrar que el Principat és un
país d'acollida.
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'Roda el foc' per donar la benvinguda a l'estiu

Un any més, les falles i el
foc van tornar a ser els
protagonistes de la nit més curta
de l'any, la revetlla de Sant Joan.
L'Associació de Fallaires va fer el
tradicional recorregut pel Centre
Històric, després del ritual del
bateig de foc que va tenir lloc a
la placeta del Puial. La festa va
culminar a la plaça Guillemó, amb
la cremada final, l'encesa de la
foguera i el Ball de les Bruixes, a
càrrec de l'Esbart Dansaire.
La celebració havia començat
a la tarda a la plaça del Consell
General, on va tenir lloc la
recollida de la Flama del Canigó
per part de totes les parròquies,
i la primera cremada conjunta
dels quatre col·lectius fallaires
amb què compta el país: Encamp,
Andorra la Vella, Sant Julià de
Lòria i Escaldes-Engordany.
L'acte també va servir per tal
que nombroses autoritats de la
parròquia i del país provessin

l'experiència de fer rodar una falla.
El primer Festival de Recreació
Històrica supera les expectatives
Coincidint amb Sant Joan, el
jaciment de la Roureda de la
Margineda va acollir el primer
Festival de Recreació Històrica
d'Andorra, impulsat per Molines
Patrimonis amb la col·laboració
del Comú de la capital.
Al llarg del cap de setmana es
va recrear un poblat medieval
del segle XII, amb personatges
caracteritzats i activitats i tallers
per mostrar com es vivia en

aquella època.
L'esdeveniment va superar les
expectatives marcades, amb
més d'un miler de visitants, tot i
tractar-se d'un cap de setmana
amb una oferta d'activitats molt
àmplia al país. Les propostes
amb més demanda van ser
les recreacions de combats
medievals i les visites gratuïtes
al jaciment. Vist l'èxit del festival
entre les famílies, l'organització es
planteja potenciar encara més les
activitats infantils en les properes
edicions.
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Nou impuls a la Festa del Poble
Centenars de persones van participar en el plat fort de la jornada, un vermut rumbero
amb el concert del grup Los Manolos. El colofó final el va posar un espectacular
piromusical que es va poder gaudir des de la plaça del Poble.
El Comú ha decidit donar
un nou impuls a la Festa del
Poble, una festivitat instaurada
als anys vuitanta coincidint amb
el dia de Sant Joan que durant
molts anys va ser una de les més
sonades de la parròquia i que
últimament s'havia perdut. Per
aquest motiu, el 24 de juny es van
programar diverses activitats per
a tots els públics amb un concert
del grup de rumba catalana Los
Manolos com a plat fort.
Amb aquesta proposta, que es va
complementar amb aperitiu, la
plaça del Poble es va omplir amb
centenars de persones que no
es van voler perdre els èxits més
coneguts del grup, com 'All my
loving' o 'Amigos para siempre'.
A banda del concert, també es
va celebrar una missa cantada
pels Petits Cantors d'Andorra, un
espectacle infantil i l'Aplec de la

Sardana de les Valls d'Andorra.
Per tancar la festa, es va llançar
un piromusical, el primer de la
capital, des de l'aparcament de
l'antiga plaça de braus, de manera
que el lloc perfecte per veure'l
i escoltar-lo va ser la plaça del
Poble.
La cònsol major, Conxita Marsol,

va qualificar d'èxit la participació
de la gent i l'ambient de la jornada. A més, va destacar que fer
renéixer aquest dia festiu era una
de les promeses electorals de la
corporació i que l'objectiu és fer-la
créixer encara més de cara l'any
que ve.
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Notícies breus

El Comú custodiarà el premi al Mèrit
Esportiu de l'ECA
L'Esquí Club d'Andorra (ECA)
ha lliurat el premi al Mèrit
Esportiu al Comú perquè el custodiï
fins l’any vinent com a mostra
de les excel·lents relacions que
mantenen les dues entitats. L'acte
va comptar amb els representants
del club i els cònsols de la capital,
que van destacar que l'esquí club,
a part de ser el més antic del país,
està en un molt bon nivell.

Èxit del festival de les escoles esportives
Tot i la pluja, ningú no es
va voler perdre el festival
de fi de curs de les divuit escoles
esportives amb seu a la parròquia.
Els infants que hi van prendre
part van poder gaudir, a l’Estadi
Comunal, d’un seguit d’activitats
lúdiques. Tal com va destacar el
cap de l’àrea d’Activitats Esportives
i de Lleure, Josep Tudó, aquesta
festa se celebra des de fa “30
anys” i sempre compta amb una
participació força elevada.

Tornen les activitats del 'Viu l'esport al carrer'
El ‘Viu l’esport al carrer’
presenta aquest estiu 2017
novetats. Hi haurà promocions
als Serradells per poder gaudir
d’activitats dirigides i d'accés a la
piscina. Una altra de les novetats és
l’activitat de futsal per a infants a la
pista exterior de l’Estadi Comunal. A
banda, repeteixen propostes com el
taitxí, zumba, capoeira o vòlei platja,
que aconsegueix cada any uns
4.000 practicants.

Notícies breus

Retrobament
dels
dansaires
del ball del
Contrapàs
Un grup d’exdansaires,
encapçalats per Teo
Armengol, va celebrar el 10 de juny
una trobada per recopilar material
gràfic i experiències del ball del
Contrapàs, que es balla el diumenge
de Festa Major.
La dansa va deixar de ballar-se
de manera popular als anys 80,
quan es va decidir que el ballés
únicament l'Esbart Dansaire
d'Andorra la Vella.
Deu anys més tard, a petició d'un
col·lectiu d'exdansaires, es decidia
incorporar una ballada popular
després de l'actuació de l'Esbart.
Enguany s'ha celebrat per primer

Publicació
cada mes per
conèixer la
història
L’Arxiu Comunal d’Andorra
la Vella editarà, amb una
periodicitat mensual, el Document
del mes. El projecte s’ha iniciat
aquest mes de juny coincidint amb
la celebració del Dia Internacional
dels Arxius. La voluntat és difondre
aspectes curiosos o desconeguts
al gran públic. Aquests documents
es podran consultar a través de
la pàgina web del Comú i de les
xarxes socials.
L’objectiu és potenciar el
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cop una ballada amb la participació
del poble, que va tenir lloc a la
plaça del Consell General amb
l'assistència d'un centenar de
persones. La jornada, que va servir
per escanejar el material gràfic i
perquè els exdansaires visitessin
una exposició, va cloure amb un
refrigeri.
La cònsol major, Conxita Marsol va
destacar la bona rebuda d'aquesta

tradició i, a més, els exdansaires
li van cedir l'honor d'iniciar el ball
amb el bastó típic, element que
utilitzarà per iniciar el Contrapàs de
la Festa Major.
Armengol va manifestar la
importància d'aquesta trobada
pels dansaires, “ja que és un aplec
de tota la gent que ha ballat el
Contrapàs”.   

coneixement de la parròquia i, per
aquest motiu, el fil conductor de la
secció mensual serà el patrimoni
documental històric d’Andorra la
Vella.
El primer número es titula ‘Els
títols d’obligacions del préstec

destinat a sufragar la construcció
de l’aparcament Prat de la Creu’, i
es tracta d’un document a través
del qual s’explica el context i
l’explicació de com es va construir
l’aparcament Prat de la Creu.
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Notícies breus

Els joves
visiten el
Centre de
Tractament
de Residus
Una desena de joves de
La Central van visitar el
Centre de Tractament de Residus
(CTRASA), a la Comella, per
entendre el procés de reciclatge
i el tractament de residus que es
duu a terme a les instal·lacions.
La visita, sota el títol 'Creus
que reciclar és una pèrdua
de temps? Vine a CTRASA i
descobreix on van a parar
els residus que generem', va
aconseguir que els nois i noies
coneguessin el funcionament

del centre i la importància del
procés reciclatge.
El dinamitzador de La Central,
Òscar Gaba, va destacar la
mancança dels joves a l'hora
de saber on va cadascun dels

residus, però amb aquesta
visita van aprendre que de
les deixalles se'n pot extreure
energia elèctrica o donar una
nova vida a les coses.

alimentaris i l'autoconfiança
van ser dos dels objectius que
buscava l'activitat, en la qual hi

van participar una desena de
joves.

La Central
inicia els
joves en el
món culinari
La Central va organitzar
a principis de primavera
tres tallers gratuïts per a
adolescents que, sota el nom
de 'Cuina sense pares' tenien
com a objectiu apropar la cuina
als joves d'entre 13 i 22 anys.
Cada taller es va dur a terme
una tarda de març, abril
i maig i, a més, cadascun
estava dedicat a un ingredient
principal: la pasta, els ous i les
patates.
La millora dels hàbits
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La Festa de la Joventut
aplega 3.000 persones
Fins a 3.000 persones van participar a la 13a edició de la Festa de la Joventut, que per
tercer any consecutiu es va celebrar al Parc Central. Un any més es van programar
diverses activitats gratuïtes de caràcter lúdic, esportiu i musical destinades a joves de
12 a 30 anys, i enguany posant especial èmfasi en els preadolescents.
La Festa de la Joventut,
celebrada el 2 i 3 de
juny, va tancar amb un balanç
"positiu", segons el cònsol menor
d'Andorra la Vella, Marc Pons. La
climatologia va impedir que se
celebressin algunes activitats
programades, com el campionat
de voleibol 3x3, però malgrat

això, 3.000 joves van participar
en la festa, que va durar dos
dies. El divendres van tenir lloc
actuacions del Batocam i del Cor
Rock d'Encamp, i la nit va ser
amenitzada pel grup musical
Punkers love the 80's. Els
discjòqueis Jexthrill, Germi i DJ
AAC van punxar el segon dia i la

nit va acabar amb la festa Flaix,
que va aplegar a centenars de
joves a l'envelat del Parc Central.
Pons va ressaltar que "l'edició
d'enguany ha tingut una
valoració molt positiva, malgrat
la climatologia i el mal temps,
que ha provocat l'anul·lació
d'alguns esdeveniments". A més,
aquesta edició va comptar amb
un cos de seguretat més ampli
i amb mesures més eficients
com la prohibició de begudes
alcohòliques a majors d'edat dins
l'envelat per tal que els menors
no en poguessin consumir, de
manera que la vetllada es va
desenvolupar correctament i
tranquil·lament.

CAPITAL.ad :: núm. 4 :: Juliol 2017 :: pàgina 30

El Sax Fest torna a treure la música al carrer
Del 14 al 22 d'abril, Andorra la
Vella va acollir per cinquena
vegada el Festival Internacional
de Saxo, l'Andorra Sax Fest, que
un any més va resultar ser un èxit.
El director de l'esdeveniment,
Efrem Roca, va destacar tant
la participació als concerts
com també en els concursos i
les classes magistrals, on es
va aconseguir mobilitzar una
vuitantena d'alumnes. També va
ser molt satisfactori el primer

concurs per a joves, ja que tal
com va manifestar el membre
del jurat Matthieu Delage, cal
que hi hagi "esdeveniments
d'aquestes característiques"
que vagin adreçats no només
als professionals sinó a totes
aquelles persones interessades
pel saxo. El guanyador del
concurs de solistes d'enguany
va ser Francisco Rusillo, en
segon lloc Jordi Rouschop i en
tercera posició va quedar Silvia

Sanagustín.
A més, es va comptar amb la
segona edició del Walking Street
Music, una de les propostes que
van tenir més èxit i que va portar
la música al carrer aconseguint
un tret de sortida molt important
per a l'esdeveniment.
El director creatiu, Jordi Llorens,
va comentar que va ser un "boom"
tant de gent al carrer com a les
xarxes.

El professor 'youtuber', l'estrella de la
Setmana de la Creativitat
Entre el 8 i l'11 de maig es
va celebrar la Setmana de
la Creativitat a Andorra la Vella.
Els assistents van poder gaudir de
fins a quaranta activitats i tallers
de manera gratuïta per conèixer
els cursos que ofereix el Centre
Cultural la Llacuna. Aquesta
iniciativa substitueix la jornada de
portes obertes que se celebrava
anteriorment al centre, i tal i com
va explicar el consol menor, Marc
Pons, “l'objectiu és d'anar més
enllà i donar la connotació que

l'edifici està obert a la creació”.
El plat fort de la iniciativa va
ser la conferència del professor
i finalista del 'Global Teacher

Prize 2017', David Calle, conegut
com el professor 'youtuber', que
gaudeix de centenars de milers de
seguidors a la xarxa, on ensenya
gratuïtament matemàtiques i
ciències. Calle, convidat pel fet
de ser un exemple d'innovació
i creativitat, va destacar la
importància de reinventar el
plantejament amb el qual es duen
a terme les classes en l'actualitat i
el protagonisme que hi ha de tenir
la tecnologia.
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barri van destacar activitats com
l'actuació dels alumnes de l'escola
de dansa de la Llacuna o la classe
magistral de zumba que va tenir
lloc a la plaça Guillemó.
Com a novetats, es va instal·lar
un enllumenat més atractiu pels
carrers del barri, i la plaça Príncep
Benlloch va comptar amb un

La nit 'De copes' es
consolida amb un nou èxit
La setena edició del 'De copes al Centre Històric' va omplir,
un any més, els carrers del barri antic d'Andorra la Vella.
Amb el bon temps a favor, els 62 establiments participants
van atreure centenars de persones.
El dijous 8 de juny va tenir
lloc la setena edició del 'De
copes al Centre Històric', amb la
participació d'una seixantena de
comerços i restaurants -un 60%
del total del barri- que van oferir

durant tota la vetllada sortejos
i promocions per tal que els
assistents poguessin aprofitar
l'ocasió per anar de compres o
fer un àpat fins a la mitjanit. Per
les diferents places i carrers del

discjòquei que va amenitzar tota la
vetllada. En aquest emplaçament
també s'hi va situar un 'photocall'
i una paradeta de dolços gratuïts
per als més petits. Una altra de
les novetats d'aquest any va ser
el preconcert del Jambo Street
Music que va tenir lloc a la placeta
de Sant Esteve, i que segons la
consellera de Promoció Turística
i Comercial, Mònica Codina, va
ser "una bona oportunitat perquè
tothom comenci a tenir el regust
del festival que tindrà lloc a finals
de juny".
La jornada, cada cop més
consolidada, va aplegar centenars
de persones gràcies al bon temps i
la multitud de propostes que oferia
l'activitat.
Des del Comú es va celebrar l'èxit
de participació de la setena edició
en cinc anys i es va assegurar que
el format es mantindrà perquè
funciona molt bé.
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Balanç satisfactori de la
Temporada de Música i
Dansa
La 23a Temporada de Música i Dansa d’Andorra la Vella
MoraBanc ha tancat amb un balanç satisfactori i bona
valoració per part dels més de 3.400 assistents a les cinc
actuacions que s’hi han ofert.
Fins a 3.404 persones han
gaudit aquest any de la 23a
Temporada de Música i Dansa
d’Andorra la Vella MoraBanc, la
qual cosa suposa que l’ocupació
mitjana als cinc espectacles que
s’han ofert ha estat del 74%, un
percentatge similar al de l’edició
anterior, que va ser del 76%.
L’espectacle que ha comptat amb
un major volum d’espectadors
va ser Forever Tango, amb 842,
seguit de la mezzosprano Cecilia
Bartoli amb 811 i Bad Boys of
the Dance, que en va assolir 662.

Fins a 593 persones van assistir
al concert del cantautor canadenc
Rufus Wainwright i el pianista
francès Alexandre Tharaud va
aplegar 496 espectadors.
Internet ha estat la via més utilitzada per comprar les entrades.
Així, el portal de MoraBanc ha
venut el 71% de les localitats. Pel
que fa a la venda a l’Oficina de
Turisme d’Andorra la Vella ha estat del 21% del total i a la Llacuna
i al Centre de Congressos s’ha
venut el 8% restant.
Pel que fa a l’enquesta de

satisfacció realitzada entre els
assistents, cal destacar que han
valorat, en general, molt positivament tots els aspectes de la
Temporada.
Els concerts han sumat una nota
mitjana que s’apropa al 4,5 sobre
5, i l’organització i els serveis han
rebut un 4,4. Una novetat important d’aquest any, el nou horari
amb els concerts a les 20 hores,
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ha estat ben valorada pel 70%
dels enquestats.
El recital de la mezzosoprano
Cecilia Bartoli i el concert de Rufus Wainwright van ser els més
valorats amb un 4,6 sobre 5.
Pel que fa a l’organització i els
serveis, el concepte més destacat
pel públic ha estat l’oferta gastronòmica del Lounge Bar amb
un 4,7, i la satisfacció general que

ha arribat a un 4,62 sobre 5.
La cònsol major, Conxita Marsol,
s’ha mostrat molt satisfeta “per
les dades assolides i per la programació de qualitat que oferim".
La mandatària creu que és un "cicle cultural plenament consolidat
i que acosta grans espectacles
internacionals i figures de primer
nivell fins a Andorra la Vella. És
un reclam per al públic nacional

i una oferta atractiva per alguns
dels nostres visitants”.
A l’últim, pel que fa al finançament, MoraBanc ha aportat el
50% del pressupost, el Comú
d’Andorra la Vella un 21% i la
venda de localitats ha suposat
el 13%. Andorra Turisme, Rolex i
Vasari també han estat patrocinadors d’aquesta edició.
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Gairebé un miler d'assistents a la 50a
Temporada de Teatre
Un total de 923 persones van gaudir de les tres obres que s'han representat a Andorra la
Vella durant la 50a Temporada de Teatre conjunta entre la capital i Sant Julià de Lòria,
que va celebrar-se entre el febrer i el maig d'enguany

El mes de maig passat va
finalitzar una nova edició de
la Temporada de Teatre d'Andorra
la Vella i Sant Julià de Lòria, que
enguany ha celebrat el seu 25è
aniversari i, tenint en compte que
es fan dues programacions anyals,
ha arribat a les 50 temporades.
Des d'Andorra la Vella el balanç
és positiu, ja que les tres obres
de teatre representades a la
capital han atret un total de 923
assistents. En aquest sentit, el
cap d'àrea de Cultura, Jan Cartes,
fa una valoració molt positiva de
la temporada i ha assegurat que
ja s'està treballant en la pròxima
perquè torni a ser un èxit. 'Quien
tuvo, retuvo!', la primera obra de
la temporada, va representar-se
al mes de març i va emplenar
500 butaques del Centre de

Congressos. La parella formada
per Carlos Faemino i Javier
Cansado, que estan sobre els
escenaris des d'inicis dels anys
vuitanta, van fer passar una bona
vetllada als assistents.
En canvi, les altres dues obres,

'Snorkel' i 'Sopar amb batalla', van
tenir lloc durant el mes de maig
al Teatre Comunal. La primera va
comptar amb un aforament de
176 persones i la segona, amb 247
assistents, va aconseguir fer el ple.
A més, per commemorar el 25è
aniversari de la iniciativa es van
programar diferents activitats
a les dues parròquies, com la
projecció de la pel·lícula 'The bleak
midwinter', o el col·loqui 'El teatre
a Andorra, passat, present i futur',
que va aplegar una cinquantena
de persones al Centre Cultural
la Llacuna el 17 de maig passat.
Durant l'acte, els assistents van
constatar que el teatre andorrà
"va pel bon camí", ja que cada cop
s'impulsen espectacles amb més
possibilitats.

CAPITAL.ad :: núm. 4 :: Juliol 2017 :: pàgina 36

