ANDORRA LA VELLA
NÚM. 5
OCTUBRE 2017

CAPITAL.ad :: núm. 5 :: octubre 2017 :: pàgina

Sumari
03 Editorial i Andorra la Vella a les xarxes socials
04 Actualitat comunal
06 Notícies breus
08 Coneix els consellers: Jordi Minguillon
09 Visita del president de Portugal / Andorra la Vella amb el turisme xinès
10 L'Institut de Música amplia la seva proposta formativa amb els Petits Cantors
11 Impuls per posar en valor el Centre Històric
14 Notícies breus
15 Ciutat de Valls estrena un parc obert als escolars i la ciutadania
16 Mig segle de fraternitat amb Valls
19 Una festa major multitudinària
22 Gran participació a les colònies i propostes lúdiques per als infants
23 Prop de 2.000 persones vibren amb Manuel Carrasco
24 Emocionant final d'etapa de la Vuelta a Andorra la Vella
26 Més atenció i més visitants durant l'estiu
28 Propostes esportives variades per a totes les edats
29 El curs de les escoles artístiques arrenca amb nombroses novetats
30 'Ritmes' per dinamitzar l'eix comercial / Balanç positiu del Jambo Street

Edita: Comú d'Andorra la Vella
D.L. AND.355-2016

3

Editorial
Després de l’estiu, torna a començar el cicle
natural que marca el nou curs escolar, amb
nous propòsits i un munt de propostes que ofereix el
Comú d’Andorra la Vella, ja sigui en l’àmbit cultural
com en l’esportiu, sense oblidar les activitats per als
més menuts o als més grans de casa. Immersos ja
en la tardor, recordem amb nostàlgia alguns dels
moments màgics que ens ha deixat un estiu en
el qual La Vuelta ha arribat al centre de la capital
i on hem pogut gaudir d’una nova Festa Major i de

concerts que han entusiasmat, com els oferts per
David Bisbal i Manuel Carrasco. En tots aquests
esdeveniments, i en molts d’altres que recull aquest
número del butlletí comunal, queda palès com de
participativa és la nostra societat. L’engranatge del
Comú no s’atura ni baixa el ritme a l’estiu, però amb
l’arrencada del nou curs s’intensifica la feina, sempre
amb l’objectiu d’oferir un bon servei als ciutadans.
comunicacio@comuandorra.ad

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

Andorra la Vella, en desacord amb el nou
model de transferències
S’aprova per una àmplia majoria un acord institucional per fer constar les discrepàncies
envers la reforma.

El Comú Andorra la Vella va
expressar aquest estiu el
seu desacord amb la modificació
de la Llei de transferències
als comuns signant per una
àmplia majoria -a excepció
del conseller de Liberals
d'Andorra Víctor Pintos- un
acord institucional. El document
serveix per fer constar en les
actes de la taula de negociació
–i així s’ha traslladat als grups
parlamentaris, encarregats de
votar la llei-, les discrepàncies
d'Andorra la Vella envers el nou
model de transferències, ja que
es considera que no dona prou
pes a la població com a criteri
de repartiment. A més, el model
proposat no només manté el
criteri del territori sobrevalorat en
relació a d'altres criteris, sinó que
fins i tot n'incrementa el seu pes
relatiu.
Si bé Andorra la Vella comparteix
que la transferència es fixi en
55 milions a repartir entre els

set comuns –revisable en funció
del PIB-, el model proposat no
té en compte, segons entén el
Comú, el cost de les xarxes de
serveis de cada parròquia com
un paràmetre de distribució de
la transferència, ni els serveis de
caràcter nacional que presta el
Comú d’Andorra la Vella en favor
de tots els ciutadans del país, i
que assumeixen els habitants
d'Andorra la Vella, com l’Institut de
Música o la piscina olímpica dels
Serradells.
El model proposat no té en
compte, diu l’acord institucional,
les recomanacions emeses pel
Congrés dels poders locals i
regionals del Consell d’Europa
(Recomanació 2019/2007)
que insta a promoure un
reconeixement legal especial per
a les capitals, i a l’atorgament dels
mitjans econòmics necessaris per
tal d’acomplir amb les funcions
que li són pròpies, en tant que
capitals.

A més, tot i compartir que cal
incloure criteris transitoris de
solidaritat, Andorra la Vella
creu que el nou model “no
valora en cap moment la càrrega
fiscal dels ciutadans en relació
amb el recorregut impositiu de
cada comú”.
L’acord afegeix que el model
proposat “ha de ser perdurable
en el temps, i no fruit de
circumstàncies conjunturals o
tensions econòmiques que
poden ser molt variables durant el
termini de vigència de la norma,
amb l’objectiu de
garantir la perdurabilitat i
sostenibilitat del sistema
parroquial andorrà”.
A banda de les discrepàncies en la
Llei de transferències, el Consell
de Comú sí que va aprovar per
unanimitat la signatura de l'acord
institucional sobre la reforma
de la Llei de delimitació de
competències.

Actualitat comunal
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Transformació dels
Serradells
El Centre Esportiu Els Serradells
patirà canvis importants en
els propers mesos. El mes de
juliol passat el Consell de Comú
va acordar treure a concurs
les obres de rehabilitació de
la façana de l'edifici i dur-hi a
terme reforços estructurals.
Es tracta d'una de les obres
més importants que s'han de
desenvolupar en aquest centre,
a les quals es destinaran gairebé
3 milions d'euros, 1,37 enguany i
la resta el 2018.
D'altra banda, al setembre es

va donar llum verda als treballs
per modificar íntegrament la
recepció del Centre Esportiu.
Durant la sessió del 14 de
setembre, es va convocar el

concurs nacional per adjudicar
les obres, que es preveu
que s'allarguin durant
dos mesos.

Nou pont sobre el riu de la
Comella
Després de constatar el
deteriorament del pont sobre
el riu de la Comella, el Comú ha
acordat licitar els treballs per
construir un nou pont, al punt
quilomètric 0+320 de la carretera

de la Comella. El concurs es va
aprovar el mes de setembre, i
l'objectiu és començar les obres a
la tardor.
El projecte té un cost estimat de
391.000 euros i bona part del
Consell de Comú va coincidir
en la necessitat de reclamar el

cost de l'obra al Govern, tenint
en compte que la infraestructura
s'ha deteriorat pel pas continu
de camions de gran tonatge en
direcció a una infraestructura
de caràcter nacional com és el
Centre de Tractament
de Residus.

Renovació del paviment
del passeig del Riu
Per tal d'atendre les necessitats
dels ciutadans més esportistes,
s'ha decidit refer el paviment
de cautxú del passeig del Riu,
un circuit que s'inicia enfront de
l'Estadi Comunal i que s'allarga
durant un quilòmetre en sentit
sud. Es tracta d'un tram amb un
terra recobert de tartan, pensat per donar més comoditat
a tots els ciutadans que facin
el recorregut a peu o corrent, i
que amb el pas del temps s'ha
anat deteriorant. El 13 de juliol,
el Consell de Comú va aprovar
l'obertura d'un concurs nacional
per procedir a la seva renovació.
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Notícies breus

L'alberg de la Comella acollirà formació
policial

Des d'aquest mes d'octubre
i fins l'abril de l'any que
ve, les instal·lacions de l'alberg
de la Comella acolliran formació
del Cos de la Policia. El Comú
d'Andorra la Vella i el Govern han
signat un conveni de col·laboració
a través del qual el primer cedeix

de manera temporal l'ús de
les instal·lacions de l'alberg al
segon. Durant aquests mesos, 31
candidats a agents de Policia de
la promoció 53 rebran formació
continuada en aquest espai.
Com que es tracta d'un grup
nombrós, es fa necessari

disposar d'un espai extern a
l'edifici de la Policia, i l'alberg de
la Comella reuneix les condicions
idònies, ja que ofereix 17.000
metres quadrats d'espai exterior
per a les pràctiques esportives
i de lleure. Un mes el passaran
internats a l'edifici i durant
la resta continuaran
desenvolupant-hi classes
teòriques i pràctiques.
L'alberg de la Comella disposa
de dotze habitacions distribuïdes
en dues plantes, a més d'un
apartament, amb els serveis
associats de cuina-menjador,
gimnàs, rocòdrom, safareig i
diverses sales multifuncionals.
El conveni entre el Comú i el
Govern obre la porta a futures
col·laboracions entre les dues
institucions.

Tancament cautelar de l'aparcament dels
Pouets
El Comú d'Andorra la Vella
continua sense rebre
els certificats industrials i les
assegurances de responsabilitat
civil obligatòries de l'empresa
adjudicatària de l'aparcament
dels Pouets, motiu pel qual s'ha
decidit tancar-lo de manera
cautelar. La mesura es va
prendre el mes d'agost i des de
la corporació comunal mantenen
l'esperança que l'empresa lliuri
finalment la documentació, abans
no s'hagi de prendre la decisió de
tancar-lo definitivament.
Des del Comú es considera
que l'aparcament és una

infraestructura totalment
necessària, tenint en compte que
es tracta d'una zona amb manca

de places, tal com ha remarcat en
més d'una ocasió la cònsol major,
Conxita Marsol.

Notícies breus
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Millora en l'accés a la Vall del Madriu des
d'Andorra la Vella

La corporació ha adequat
l'accés a la Vall del MadriuPerafita-Claror a través del Camí
de Prat Primer. S'ha delimitat
l'espai amb baranes de fusta i
una àmplia zona de pàrquing per
a una cinquantena de vehicles,
un espai de descans i un punt
d'aigua. L'accés renovat està

indicat amb un cartell de fusta
de grans dimensions que s'ha
integrat a l'entorn. Els treballs
es van realitzar durant els
mesos de maig i juny i van
consistir en adequar el talús,
la zona forestal i els drenatges
del terreny, condicionar i
delimitar l'aparcament i la zona

de descans, i plantar espècies
autòctones.
El cost aproximat de renovar
aquest accés al Camí de Prat
Primer ha estat d'uns 10.000
euros, que inclouen una
senyalització específica de la
zona i l'aparcament, i una taula
de senyalització dels camins.
Seguint el Camí de Prat Primer,
que té un recorregut de gairebé 4
quilòmetres i un desnivell d’uns
800 metres, s’arriba directament
al refugi de Prat Primer. Des
d’aquest punt s’accedeix molt
fàcilment a la Vall del MadriuPerafita-Claror, declarada
patrimoni immaterial de la
humanitat per la Unesco el 2004.

La connexió de la Quirola, més a prop
A principis d'agost va
finalitzar la primera fase
de les obres per a la connexió
vertical entre l'avinguda
Príncep Benlloch i Tobira, que
han consistit en la construcció
d'unes escales i l'estructura
de l'ascensor. Al setembre, el
Consell de Comú va adjudicar
la segona fase dels treballs,
per un import de 371.000
euros. La previsió és que l'obra
pugui estar enllestida a la
primavera del 2018, moment en
què s'obrirà al públic aquesta
connexió. La primera fase, que
va tenir un cost final de 231.750
euros, va patir un retard a causa
de la dificultat de desmuntatge
de la roca on s'ha construït la
infraestructura.
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Coneix els consellers

Jordi Minguillon: “La majoria té una
mancança democràtica important"
Quins són els projectes que creu
que s'haurien de materialitzar?
N'hi ha molts. Pensem que
quan es va fer la campanya
electoral la majoria va presentar
molts projectes que no estaven
realment estudiats sinó que
van ser un brindis al sol, com
soterrar el carrer a la Rotonda.
D'altra banda, no van parlar de
privatitzacions i està clar que
s'estan fent.

Jordi Minguillon és
empresari i va néixer
el 1953. Entre les seves
aficions hi ha l’esport i, de
fet, està molt vinculat al
Comitè Olímpic Andorrà.
Ara n’és tresorer de la
comissió permanent. Va
ser cònsol menor del 2012
al 2014 i major l'any 2015.
Actualment és membre de
la minoria per Cd'I+Ld'A.
D’on li ve l’interès per la
política?
Fa molts anys que en tinc; vaig
començar amb el Partit Liberal i
d'aquí vaig passar per diverses
vicissituds fins a Cd'I, formació
amb la qual ens vam presentar al
Comú d'Andorra la Vella amb
Rosa Ferrer.
Com viu el canvi que suposa
passar de la majoria a
l'oposició?
És el que toca quan fas política,
havia estat a l'oposició, després
a la majoria i ara altra vegada a
l'oposició. Hi ha vegades que els
ciutadans escullen que estiguis
tu al davant, i altres que estiguis
fiscalitzant els que estan davant.

Lògicament tens més experiència
perquè has estat a la majoria i
saps el funcionament. El que has
de fer és fiscalitzar l'acció de la
majoria i fer arribar als ciutadans
que t'han votat el que veus que
fan o no.
Quina és la relació que es té
amb la majoria?
Han de ser políticament correctes
i separar les relacions personals
de les polítiques, jo crec que són
bones encara que no compartim
moltes coses.
El diàleg és prou fluid?
Això de ben segur que no.
La majoria té una mancança
democràtica important i
de participació amb els
representants dels ciutadans.
No són conscients que molts
ciutadans de la parròquia no els
van votar a ells sinó a d’altres
forces. Penso que l’actual
sistema electoral és pervers
perquè fa que una minoria tingui
tota la força per fer el que cregui
convenient sense respectar a la
majoria que no els ha votat, que
és el que passa amb aquesta
corporació.

Però què els agradaria
veure fet?
Coses que vam començar i
que segueixen funcionant, com
les separatives de les aigües
i els desguassos per evitar
inundacions; es van fer una
sèrie de treballs que ja van
aconseguir que no n’hi hagués
a Santa Coloma i ells continuen.
La dinamització econòmica,
se segueix fent el que es va
començar. Malauradament, s'ha
tancat l'alberg de la Comella i
era un equipament que donava
uns serveis, que funcionava i
aportava força a la parròquia.
Va costar tres milions i escaig
d'euros i ara està tancat i
busquen oportunitats, suposo
que per privatitzar-lo. Lamentem
que aquest equipament pagat
per tots vagi a parar a mans
privades.
I quin balanç fa del mandat?
Diria que ha estat marcat per una
improvisació total, projectes que
avui són blanc demà són negre
i si anem a la realitat veiem que
poca cosa s'ha fet. Ja veurem al
final què es materialitza.
Creiem que hi ha una direcció
molt autoritària i individualista,
que és la de la cònsol, i no
hi ha un projecte realment
consolidat.
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El president de Portugal signa el llibre
d’or del Comú
Marcelo Rebelo de Sousa va visitar la corporació durant la seva estada de dos dies a Andorra.

El president de Portugal,
Marcelo Rebelo de Sousa,
va fer una visita oficial al Principat
els dies 7 i 8 de setembre. Durant
el dijous va dur a terme diversos
actes a la parròquia d’Andorra la

Vella, fent una primera parada
al Consell General on va ser
rebut per totes les autoritats del
Principat. A continuació, va seguir
la seva visita fins al Govern, no
sense abans rebre les càlides

salutacions de la ciutadania, que
volia veure de prop a Rebelo i
fer-s’hi fotografies. Van compartir
moments agradables i simpàtics
amb el president de Portugal.
La darrera parada de Rebelo a
Andorra la Vella va ser al Comú,
on va ser rebut pel cònsol menor,
Marc Pons. El polític va signar
el llibre d’or i va mantenir una
conversa amena amb el cònsol i
d’altres membres de la corporació,
centrada especialment en la
política local. Rebelo va
rememorar els seus vint
anys exercint com a conseller
municipal.
L’endemà, Dia de Meritxell,
Rebelo va participar en els actes
de la patrona, i va compartir
moments amb la comunitat
portuguesa a la parròquia
d’Escaldes-Engordany.

Andorra la Vella es promociona per
atreure turisme xinès
La capital va participar en la cimera anual de la Federació Internacional de Ciutats
Turístiques (WTCF) a Los Angeles, on va ser admesa com a membre i va difondre el seu
potencial turístic especialment als operadors xinesos.
La cònsol major d’Andorra la Vella,
Conxita Marsol, acompanyada
de la consellera de Promoció
Turística i Comercial, Mònica
Codina, van prendre part, a finals
de setembre, a la cimera anual
de la Federació Internacional de
Ciutats Turístiques (WTCF) a Los
Angeles (Estats Units). Aquesta
participació s’ha donat després
que aquesta organització hagués
admès la capital com a membre
la passada primavera i, de fet,
durant la cimera va tenir lloc

l’acceptació com a nou membre.
Aquesta admissió va servir per
promoure la capital entre la resta
de participants, amb trobades
amb els alcaldes de Beijing,
Los Angeles, Ottawa, Qingdao,
Panamà, Torí i Sevilla. A més, la
delegació andorrana va aprofitar
per contactar operadors turístics,
especialment del mercat xinès,
per donar a conèixer les
potencialitats d'Andorra i establir
canals de cooperació.
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L’Institut de Música amplia la seva
proposta formativa amb els Petits Cantors

Impuls per posar en valor el Centre
Històric

El cor trasllada la seva seu social a la Llacuna i la seva directora oferirà classes de cant.

El pla estratègic del barri marca la necessitat d'impulsar accions diferents per potenciar
Príncep Benlloch com a comerç de proximitat, el nucli antic per la seva singularitat i la
plaça Rebés com a pol d'atracció.

El Cor dels Petits Cantors
d’Andorra ha traslladat la
seva seu social al Centre Cultural
la Llacuna, fruit d’un acord de
col·laboració al que ha arribat
amb el Comú d’Andorra la Vella.
Es tracta d’un conveni que, a
més, permet ampliar la proposta
formativa de l’Institut
de Música.
Així, el centre passa a oferir
classes de cant coral i líric
gràcies als coneixements de la

directora dels Petits Cantors,
Catherine Métayer. A canvi, els
Petits Cantors es podran formar
en solfeig i instruments, a través
de l’oferta de l’Institut.
El curs passat, el centre va
comptar amb un centenar
d'alumnes als tallers de 4 a 7
anys, amb 179 als cursos de
llenguatge i solfeig, i amb 229
als d'instruments.
La integració del Cor dels Petits
Cantors a l’Institut de Música

L’Arxiu comunal d'Andorra la Vella presenta

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

és el primer pas per consolidar
l’objectiu que les formacions
de l’Institut de Música estiguin
homologades internacionalment,
un fet que ja podria ser una
realitat el proper curs, segons ha
assegurat la cònsol major,
Conxita Marsol. I a més llarg
termini, es treballa per convertir
l’institut en el conservatori
nacional d’Andorra.

El Comú d'Andorra la Vella,
juntament amb l'Associació
de Comerciants del Centre
Històric, van presentar aquest
mes de juliol un pla estratègic
per conèixer les fortaleses i
oportunitats del Centre Històric
de la capital. Fer valer la marca
que unifica el Centre Històric,
la gestió de l'espai urbà i la
realització de campanyes de
comunicació i màrqueting són
alguns dels aspectes que es
van posar en relleu durant
la presentació dels resultats
d'aquest pla.
El pla defineix tres zones ben
diferenciades: el comerç de
proximitat (l'àmbit de Príncep
Benlloch), el de singularitat

(l'àmbit del nucli antic) i, per últim,
el d'atracció (a la plaça Rebés).
Cadascuna d'aquestes zones
presenta uns trets diferenciadors
que obliguen a fer accions
diferents, tot i que segons la
directora del pla, Maria Segarra,
tot parteix d'una idea de "posar
en valor" allò que es pot trobar a
cada sector, atès que "no totes les
zones es poden dinamitzar de la
mateixa manera".
La cònsol major, Conxita Marsol,
va remarcar que aquesta és
una zona que compta amb un
patrimoni cultural de primer
ordre, amb la Casa de la Vall com
a estendard. Com a primeres
accions, el Comú treballa en una
ordinació per unificar les

terrasses del Centre Històric de
cara a l’any vinent. De fet, el Pla
estratègic posa de manifest la
importància de les places i de
les terrasses quan fa bon temps,
sobretot a les places Rebés
i Guillemó.
Una altra acció serà la de millorar
la senyalització per fomentar el
turisme a la zona, ja que hi ha
visitants que aparquen a Prat de
la Creu i es troben que no saben
on és el Centre Històric.

www.andorralavella.ad
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Notícies breus

Més diners per a les subvencions
esportives
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Ciutat de Valls estrena un parc obert als
escolars i la ciutadania
El nou equipament infantil dona resposta a una necessitat d'un barri molt poblat però mancat
d'aquests equipaments. Està obert cada cap de setmana i els festius escolars de 9 a 22 h.

Les subvencions esportives
per a la temporada 20172018 presenten una doble
novetat. D’una banda, s’hi
destinen 392.750 euros, el que
suposa un increment del 5%
respecte del període anterior
(355.000 euros). De l’altra,
s’incorpora un cinquè programa
als quatre que ja existien, dotat

amb 20.000 euros, i que està
adreçat a activitats esportives
per a infants entre els quatre
i els dotze anys en períodes
de vacances escolars entre l’1
d’octubre i el 30 de setembre del
2018. Si es té en compte aquesta
incorporació, l’increment de la
partida és del 10%. La resta de
programes són de promoció de

l’esport en edat escolar i esport
jove; promoció de l’activitat
física i l’esport en sectors amb
característiques especials;
organització d’activitats
esportives puntuals i/o
temporals i la formació de
tècnics i directius esportius.

300 padrins celebren el Dia internacional
de la gent gran

Uns 300 padrins de totes
les parròquies van celebrar
el mes de juny passat el Dia
internacional de la gent gran al
Centre de Congressos d’Andorra

la Vella. Durant la celebració la
cònsol major, Conxita Marsol,
va palesar el compromís de
la corporació comunal amb la
gent gran, especialment tenint

en compte que un de cada cinc
ciutadans de la parròquia és major
de 60 anys. D’aquesta manera, va
recordar que entre les accions que
s’han materialitzat durant aquest
mandat hi ha el trasllat de la Casa
Pairal a la plaça del Poble i que
s’ha construït un camp de petanca
annex a la nova instal·lació.
També va esmentar les mesures
que s’estan implementant en
el marc del projecte ‘Ciutat
amiga de la gent gran’,
entre les quals la campanya
‘Comerç amic
de la gent gran’.

El carrer Ciutat de Valls
ha estrenat, aquest passat
setembre, un nou parc infantil al
pati de l'antiga escola espanyola
que, a banda de donar servei
als alumnes de les escoles
andorrana i francesa, també està
obert als veïns del barri durant
els caps de setmana i festius
gràcies a un acord entre el Comú i
el ministeri d'Educació.
La cònsol major, Conxita
Marsol, i el ministre d'Educació
i Ensenyament Superior, Eric
Jover, van visitar-lo el passat
26 de setembre, tot destacant

que el projecte ha permès donar
un millor ús d'un espai públic
en un barri molt poblat però
molt mancat d'aquest tipus
d'equipaments.
El parc compta amb una zona
de joc per als infants més petits,
un camp per jugar a futbol i
a bàsquet, una zona coberta
decorada amb grafits i una zona
de jocs per als infants més grans.
L'espai obre per al públic en
general des de divendres a la
tarda fins al diumenge a la nit,
amb un horari de 9 a 22 hores.
El nou espai, que ha tingut

un cost de 80.000 euros i que
s'ha fet amb mitjans propis
del comú, es complementarà
properament amb una nova
plaça que s'habilitarà a la part
de fora del centre escolar, amb
un voladís que cobrirà una zona
d'aparcament. Els treballs, que
tenen un cost de 165.000 euros,
començaran en breu i s'allargaran
durant tres mesos. La inauguració
oficial del parc es farà un cop
estigui enllestida la plaça i
amb la presència de l'alcalde
de Valls.

Nou espai públic a l'avinguda Santa Coloma
L'avinguda Santa Coloma també
disposa d'un nou espai públic. Es
tracta d'un parc al número 55 de
l'avinguda, en una parcel·la on
es van enderrocar uns edificis i
que, gràcies a un conveni amb la

propietat, el Comú ha arranjat i
podrà destinar-se a ús públic.
El nou equipament compta
amb un terra de gespa
artificial, bancs, jardineres i
jocs infantils.

CAPITAL.ad :: núm. 5 :: octubre 2017 :: pàgina

16

CAPITAL.ad :: núm. 5 :: octubre 2017 :: pàgina

17

Mig segle de fraternitat amb Valls
Andorra la Vella i la capital de l'Alt Camp han refermat, aquest mes d'agost,
el seu agermanament amb motiu del 50è aniversari.

Aquest estiu s'han complert
50 anys de l'agermanament
entre Andorra la Vella i la
capital de l'Alt Camp, Valls, el
primer que va segellar la capital
del Principat, l'any 1967. Per
commemorar l'efemèride, s'han
fet actes institucionals a les
dues poblacions, i les autoritats

d'un costat i altre han participat
en els actes més emblemàtics
que celebren les dues ciutats a
l'agost: el Firagost de Valls i la
Festa Major d'Andorra la Vella.
La cònsol major, Conxita
Marsol, acompanyada d’una
nodrida delegació del comú,
es va desplaçar el 2 d'agost

a Valls, on va tenir lloc un
acte institucional en el qual
ella i l'alcalde de la població
tarragonina, Albert Batet, van
signar la ratificació del protocol
d'amistat entre les dues ciutats.
Durant l'acte, els representants
de les dues localitats van
destacar les similituds de

les dues localitats i com han
evolucionat en el darrer mig
segle, alhora que van remarcar
la voluntat d’intensificar aquest
agermanament.
Marsol va rebre el guardó de
Porronaire d'Honor de mans
de la comissió organitzadora
del Concurs de beure en
porró. Seguidament, va ser

l’encarregada de llençar la
moneda per decidir l’ordre d’una
actuació castellera en què van
prendre part les dues colles
de la localitat tarragonina: la
Colla Joves Xiquets de Valls i
la Colla Vella dels Xiquets de
Valls. La comitiva també va
celebrar un dinar de germanor
i va fer una visita al recinte

firal Firagost, que enguany
comptava amb un estand dedicat
específicament al 50è aniversari
de l'agermanament.
Després de la visita a Valls,
dies més tard va ser Andorra la
Vella qui va rebre les autoritats
vallenques coincidint amb la
Festa Major, on els gegants i els
nans d'aquesta ciutat van ser els
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convidats d'honor de la cercavila
de gegants del dissabte a la
tarda. L'alcalde, acompanyat de
diversos regidors, va participar
en els actes més tradicionals
de la Festa Major, com la missa
solemne, el ball del contrapàs o
el ball de gegants.
Durant l'acte institucional que
va tenir lloc al Comú, Marsol
va anunciar que el Parc Ciutat
de Valls estava molt a prop de
ser una realitat. El nou parc
està situat al pati de l’antiga
escola espanyola i és fruit de
la cessió feta pel Govern per
permetre els ciutadans del barri
gaudir d’un espai comú fora de
l’horari escolar. Està situat en
un dels carrers principals de la
parròquia, el carrer Ciutat de
Valls, inaugurat precisament
el 1967 quan es va produir
l’agermanament entre les
dues ciutats. Conxita Marsol
va convidar l’alcalde Albert
Batet i la corporació vallenca a
ser presents a la inauguració,
prevista per a principis del 2018,
un cop estigui enllestit el
projecte complet d’embelliment,
que inclou una plaça exterior
annexa al parc.
L’alcalde de Valls va agrair el
gest “que emociona i enforteix
els vincles de l’agermanament
nascut ara fa 50 anys”. Albert
Batet va destacar la bona
sintonia entre les corporacions i
la implicació del Comú d’Andorra
la Vella per fer revifar les
relacions entre les dues ciutats.
Valls és la primera vila
agermanada amb Andorra la
Vella. Posteriorment, ho va
fer amb Foix, Sant Pol de Mar,
i recentment s’ha agermanat
amb San Carlos de Bariloche
(Argentina).

18
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Una Festa Major multitudinària
El concert de David Bisbal, amb prop de 5.000 espectadors, va ser el plat fort dels actes,
trencant totes les previsions.

Del 4 al 7 d'agost, Andorra
la Vella va viure un any més
la seva Festa Major, amb un gran
èxit de participació sobretot en
el concert de cloenda, a càrrec
de David Bisbal, que va aplegar
gairebé 5.000 persones a l'envelat
de l'aparcament del Parc Central.
El tret de sortida dels actes el va
donar el pregó, a càrrec de l'actriu
Maria Lanau, que des del balcó
de casa comuna va fer un repàs
de les seves vivències al país, així
com un recorregut per diferents
parts de la parròquia, entre les
quals la sala comunal on va fer
les seves primeres passes al món
del teatre.
Per segon any consecutiu, el
Centre Històric, amb les places
Guillemó i del Poble, van tornar
a concentrar els diferents actes
de la festa, uns escenaris que la

corporació considera els idonis.
Alguns dels plats forts van ser
el concert de La Pegatina, que va
fer el ple a la plaça Guillemó, o
l'arrossada popular del dilluns,
que va repartir 1.300 racions,
una xifra superior a la d'altres
anys, i que va estar acompanyada

d'activitats paral·leles com una
cantada d'havaneres.
Però sens dubte l'activitat estrella
va ser el concert de David Bisbal,
que va aconseguir reunir gairebé
5.000 persones, una afluència
multitudinària que feia molts anys
que no es veia a la capital, tal
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com va assegurar Conxita Marsol.
La cònsol major es va mostrar
satisfeta de l'alta participació i va
avançar que, de cara a l'any que
ve, el Centre Històric i les places
Guillemó i del Poble continuaran
acollint el gruix de les propostes,
i que es programaran noves
activitats amb la voluntat
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d'anar innovant. Com és habitual,
també van ser molt participatius
els actes més tradicionals
de la Festa Major, com el ball
del Contrapàs, que va aplegar
centenars de persones a la
plaça del Poble, o la cercavila
de gegants, actes que enguany
van comptar amb la presència
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de l'alcalde de Valls. La Gresca
Gegantera va tornar a animar
petits i grans, i enguany va
comptar amb una novetat:
els portadors més joves de
l'Ermessenda i Carlemany,
de només 18 anys.
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Flams, contrapàs i arrossada
a la Festa Major de Santa Coloma
El 19, 20 i 21 d'agost va ser el
torn de la Festa Major de Santa

Coloma, amb un extens programa
d'activitats musicals, esportives

i infantils, sense oblidar els actes
més tradicionals. Un dels més
populars va ser, com és habitual, el
ball del contrapàs per part de les
padrines i l'arrossada popular, que
va repartir 400 racions el diumenge
al migdia.
Un altre dels actes ja habituals en
l'agenda és el concurs de menjar
flams que, per sisè any consecutiu,
va guanyar Àngel Cuaresma
després de menjar-se'n onze.
En la categoria d'infants i joves,
la victòria va ser per a Robert
Capdevila, amb nou flams.
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Gran participació a les colònies i
propostes lúdiques per als infants

Prop de 2.000 persones vibren amb
Manuel Carrasco

Tant les colònies que s’han dut a terme a l’hostal de la Comella com les activitats d’El
Llamp han registrat aquest estiu una xifra d’inscripcions molt elevada. A les colònies
s’han omplert totes les places disponibles i a les propostes d’El Llamp s’ha fregat el 100%.

El cantant andalús va ser l’encarregat de tancar els concerts d’estiu programats pel
Comú, tots ells amb una molt bona acollida de públic.

La participació a les
colònies a l’hostal de la
Comella i a les propostes lúdiques
ofertes pel casal d’infants El
Llamp ha estat molt elevada
aquest estiu. Les colònies, que
s’han dut a terme en dos torns
els mesos de juliol i agost, durant
dotze dies han cobert la totalitat
de les places ofertes, 120. Durant
la festa de cloenda del segon torn
que es va oferir, la consellera
de Social, Ester Vilarrubla, va
explicar que aquestes colònies

s’havien desenvolupat amb
normalitat, sense cap mena
d’incidència i destacant que
infants i monitors havien gaudit
d’una experiència que permet
als més petits, d’entre els 6 i
els 14 anys, passar uns dies de
convivència i activitats, com
excursions a la muntanya, fora de
casa. Els monitors també incidien
en fer una valoració satisfactòria
tant del desenvolupament de
l’activitat, sense cap problema
destacable, com també pel

que aporta als infants que hi
participen. Vilarrubla va garantir
que l’any que ve aquesta proposta
tindrà continuïtat.
Pel que fa a les propostes d’El
Llamp, una mitjana de setanta
infants a la setmana han gaudit
de les propostes que s’hi han
organitzat, mentre que una
quarantena ha assistit a la
ludoteca de Santa Coloma. De fet,
en la franja d’edat compresa entre
els 3 i els 6 anys l’ocupació ha
estat de gairebé el 100%.

Manuel Carrasco va portar
a Andorra la Vella, el 13 de
setembre passat, la gira ‘Bailar
el viento’. El cantant andalús
va fer aixecar de la cadira al
públic des del primer moment i
durant una bona part del concert.
L’espectacle es va realitzar una
setmana més tard de la data
inicial del concert, programat pel
6 de setembre, ja que es va haver
d’ajornar al darrer moment per
una faringitis aguda de l’artista.
Malgrat que el canvi de data
va provocar que s’haguessin
de retornar 200 entrades,
immediatament després es van
tornar a posar a la venda, a un
preu únic d'11 euros, i es van
esgotar. D’aquesta manera es va
arribar a la xifra total i màxima
de 1.880 entrades venudes.
Carrasco va sortit a escena a
l’hora prevista, les 10 de la nit,
davant del Poliesportiu de la
capital ple de gom a gom. Ho
va fer amb un dels seus èxits:

‘Tambores de guerra’. Durant les
següents dues hores, el cantant
va delectar el públic amb temes
del seu darrer àlbum i d’altres
clàssics de la seva carrera com
‘Y ahora’. Manuel Carrasco va
introduir, per a sorpresa dels
assistents, una cançó amb la
lletra totalment adaptada a
Andorra la Vella, que va provocar
una forta ovació a la graderia.
D’aquesta manera, Carrasco va
ser l’encarregat de tancar els
concerts d’estiu programats pel

comú d’Andorra la Vella, tots ells
amb una molt bona acollida de
públic. David Bisbal i La Pegatina,
per Festa Major, i el cicle ‘Ritmes,
capital musical’, cada dimarts i
dijous d’agost, han completat,
entre molts d’altres, els concerts
estivals enguany
a la capital.
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Emocionant final d’etapa de la Vuelta a
Andorra la Vella

estat a l'alçada i hem demostrat
que som capaços d'organitzar
aquest tipus d'esdeveniments",
va subratllar. A més, Marsol va
felicitar els ciutadans per la
seva assistència: "s'han llançat
al carrer, l'arribada ha estat
espectacular".
El cap de Govern, Toni Martí, i el
ministre de Turisme i Comerç,
Francesc Camp, també van ser
presents a la meta. Igual que
Marsol, Camp va subratllar
"l'espectacularitat" de l'arribada
i va recalcar que ha quedat
demostrat que a Andorra
"podem oferir tant arribades

Els carrers de la capital s’omplen de ciutadans i turistes per veure de ben a prop els
corredors.

Els amants del ciclisme, i
de l’esport en general, van
poder gaudir d’un espectacular
final d’etapa de la Vuelta a
Espanya pels carrers de la
capital. El 21 d’agost el carrer
Prat de la Creu va ser l’escenari

final d’una lluita entre entre
grans ciclistes, com Vincenzo
Nibali (que es va proclamar
guanyador de l’etapa en un
esprint d’alt voltatge), el resident
colombià Esteban Chaves,
l’italià Fabio Aru o el britànic

Chris Froome. Aquest darrer
es va penjar el mallot de líder
precisament durant aquesta
etapa, on els corredors van
haver de superar els ports de la
Rabassa i la Comella, després de
sortir des de Prada de Conflent.
La capital va bullir d’ambient
i es va omplir de ciutadans i
turistes per poder presenciar
en directe l’arribada de la
Vuelta al Principat. Esperant als
ciclistes a la meta s’hi trobava
la cònsol major d’Andorra la
Vella, que en acabar va fer un
balanç “molt positiu” del pas de
la cursa per la parròquia. "Hem
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en ports com en pla”. Així,
s'obre la porta a que la capital
pugui repetir com a arribada
d’etapa en futures competicions,
sigui la pròpia Vuelta o fins i tot
el Tour de França, amb qui també
es negocia perquè torni a venir
al país.
L’endemà, la caravana de la
Vuelta va sortir des d’EscaldesEngordany i, després de tornar
a passar per Andorra la Vella,
va baixar fins la frontera
hispanoandorrana direcció
Tarragona.

La capital, punt neuràlgic del 46è Ral·li
d’Andorra Històric
La meteorologia adversa va afegir un punt d’èpica a la competició.
La 46a edició del Ral·li
d’Andorra Històric, el 16
i 17 de setembre, va portar
l’espectacularitat del motor a
diversos punts del país, entre
ells Andorra la Vella, punt
neuràlgic de les etapes. Un total
de 94 equips van prendre la
sortida el dissabte al vespre des
de la plaça de la Rotonda,
en un escenari sota la pluja que

va afegir èpica i espectacularitat
a la competició. L’etapa nocturna
va acabar al Parc Central i se
la va endur l’equip de José
Manuel López-Ramon Ferrés (VW
Scirocco), també guanyadors del
Ral·li. L’endemà la prova es va
desplaçar fins a diversos ports
del país, amb inici i final també
des de la capital.
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Més atenció i més visitants durant l'estiu
L'oficina de Turisme d'Andorra la Vella ha rebut, durant els mesos d'estiu, un 6,2% més de
turistes, que han pogut gaudir de més itineraris guiats a la capital i han rebut l'atenció
del nou cos d'informadors turístics, coneguts popularment amb el nom de 'barrufets'.

L'oficina de Turisme de
la capital, gestionada
conjuntament per Andorra
Turisme i el Comú, ha atès
durant els mesos d'estiu 81.683
usuaris, un 6,2% més respecte
l'estiu de l'any passat. El mes
amb més activitat ha estat
l'agost, però el mes de juny
ha estat el que ha registrat
un percentatge d'augment
més destacable, gràcies a

esdeveniments culturals com el
Jambo Street Music.
Per nacionalitats, un 53% dels
turistes atesos eren espanyols
i un 18% francesos; mentre que
de la resta de països europeus,
un 29,6% eren alemanys,
un 9,3% belgues i un 8,9%
provenien del Regne Unit.
Els visitants han pogut gaudir
de propostes culturals com
els itineraris guiats proposats

pel Comú, que enguany s'han
ampliat amb novetats com
les visites teatrelitzades a
Santa Coloma o el circuit per
conèixer el portal de la Vall i la
Vall del Madriu. L'itinerari més
sol·licitat, però, ha estat el del
Centre Històric, que inclou la
visita a Casa de la Vall. Fins a
665 persones han dut a terme
aquesta activitat, del total
de 1.100 persones que han
completat algun dels circuits.
La visita teatrelitzada de Santa
Coloma, titulada 'La santa, el
rus i el comte', que ha donat
a conèixer l'església i el nucli
antic de Santa Coloma, la Torre
dels Russos i el jaciment de la
Margineda, també ha tingut molt

d'èxit, amb 315 participants.
Però, a més, durant els mesos
de juliol i agost, els turistes que
han visitat Andorra la Vella han
comptat amb l'ajuda i l'atenció
de l'equip d'informadors
turístics, que s'han repartit pels
racons més freqüentats de la
capital per atendre les seves
necessitats. Després de més de
10 anys sense aquesta figura, el
Comú va decidir recuperar els
'barrufets', tal com se'ls coneixia
popularment, amb l'objectiu de
donar una atenció de qualitat als
visitants i ajudar-los a conèixer
la parròquia. Alhora, també
ha estat una oportunitat per a
35 joves d'entre 16 i 25 anys
d'iniciar-se en el món laboral.

27

CAPITAL.ad :: núm. 5 :: octubre 2017 :: pàgina

28

CAPITAL.ad :: núm. 5 :: octubre 2017 :: pàgina

29

Propostes esportives variades per a
totes les edats

El curs de les escoles artístiques
arrenca amb nombroses novetats

Al setembre s’ha donat el tret de sortida a les diferents propostes esportives tant per a
grans com per a petits. Hi ha un total de 28 escoles esportives i fins a 23 propostes per
a joves i adults i sis per a sèniors. A més, el Centre esportiu dels Serradells ha impulsat
noves matriculacions.

Nous professors, noves propostes i fins i tot instal·lacions renovades. El curs arrenca amb
nombroses novetats a les escoles artístiques del Comú d’Andorra la Vella.

Fins a 23 activitats per a
joves i adults i sis per a
sèniors, a banda de les 28 escoles
esportives, en les quals els més
petits podran practicar 23 esports
diferents. Aquesta és l’oferta
esportiva a la parròquia que
s'ha posat en marxa aquest mes
de setembre i que any rere any
gaudeixen d’una gran acceptació,
ja que en les propostes per a joves
i adults hi prenen part unes 600
persones, mentre que un centenar
de persones grans s’apunten a

les activitats per a sèniors. Pel
que fa a les escoles esportives, la
participació arriba a una mitjana
de 1.500 infants a la setmana.
A banda, en totes aquestes
propostes el Comú compta amb
la implicació de diferents entitats
esportives. Així, les activitats per
a joves, adults i sèniors compten
amb la implicació de 35 entitats
esportives amb activitat a la
parròquia.
Per donar el tret de sortida a totes
aquestes propostes, les persones

que s’han inscrit entre el 18 i el
30 de setembre han gaudit de la
matrícula gratuïta i, a més, durant
la setmana de l’11 de setembre
els majors de 16 anys van poder
gaudir de les instal·lacions i
les activitats que s’ofereixen al
Centre esportiu dels Serradells
de manera gratuïta. El volum
d’usuaris als Serradells és ara
com ara de 3.773 persones.

Les escoles artístiques del
Centre Cultural la Llacuna
(l’Institut de Música, l’Aula de
Teatre i Dansa i l’Escola d’Art) han
donat aquest mes de setembre el
tret de sortida al curs 2017-2018
i ho han fet amb novetats. A partir
de l’octubre, a més, s'ofereixen
29 monogràfics de diferents
disciplines.
L’Institut de Música compta amb
nous professors i fins a 360
alumnes. Es recupera l’Aula de
Cant, de la qual s’encarregarà
Jonaina Salvador. A més, el Cor

dels Petits Cantors trasllada la
seva seu social al Centre Cultural
la Llacuna, on a partir d’ara es
podran formar en solfeig i alhora,
els alumnes de l’Institut podran
rebre classes de cant a càrrec
de la seva directora, Catherine
Métayer. L’Aula de Teatre i Dansa
ha vist incrementada el volum
d’alumnes. Una de les novetats és
la reobertura del taller d’adults
de teatre i el monogràfic de teatre
d’objectes. Pel que fa a la dansa,
cal destacar la incorporació
d’una nova professora i de

tres monogràfics: dansa
contemporània, dansa moderna i
reeducació corporal.
L’Escola d’Art, de la seva banda,
estrena uns espais remodelats i
nou material. L’oferta que donarà
als alumnes és d’una desena de
tallers, a més del monogràfic
de modelatge de nu femení, una
novetat de cara a un futur taller
d’escultura. També s’ofereixen
“hores de forfet” perquè l’alumne
pugui escollir quan fer les
diferents classes.
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‘Ritmes, capital musical’ per dinamitzar
l’eix comercial

La segona edició del
‘Ritmes, capital musical’ va
aixecar el teló l'1 d’agost amb el
principal objectiu de dinamitzar

la zona comercial de l’avinguda
Meritxell, coincidint amb un
període de màxima afluència de
visitants, i també per reforçar

l'oferta cultural
de la parròquia. La proposta
musical va aplegar diversos
grups, de molts estils diferents
com ara el soul, el blues o el
swing, o també mariachis, i
tributs a Elvis i a Joaquín Sabina.
En l’edició anterior es van
comptabilitzar una mitjana
de 300 persones per cada
actuació, una xifra que en la
segona edició del ‘Ritmes,
capital musical’ s’ha assolit
amb escreix, ja que fins
i tot en algunes ocasions
es va arribar als
400 assistents.

Balanç positiu del Jambo Street,
tot i el mal temps

Amb l'objectiu de
promocionar els grups del
país i portar la música al carrer,
la quarta edició del Jambo
Street Music es va celebrar
del 30 de juny al 2 de juliol

amb la participació de més de
trenta formacions musicals,
de les quals el 80% van ser
andorranes.
Tot i que la pluja va obligar a
traslladar el concert del cap de

cartell, Quimi Portet, al Teatre
Comunal, des del Comú es va fer
"una valoració molt bona de la
quarta edició, en la qual també
es va poder gaudir del concert
vertical amb 'mapping' de
Landry Riba, i descobrir artistes
emergents com Paula Valls, el
grup Clementina o el guanyador
del primer concurs de cançó
d'autor de la Fada Ignorant,
Sergi Blanch. El Jambo també
va recuperar les sessions de
cinema a la fresca, amb la
projecció de la pel·lícula 'Begin
again’. El certamen va concloure
l’edició amb el Jambo Kids,
que va permetre als més petits
gaudir de la música a l’aire lliure
acompanyats del músic Jaume
Ibars i la seva banda.

