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Tempus fugit. Quan un infant creix, el record de quan 
és un nadó s’esvaeix, per molt que intentem retenir-
lo. Hem de recórrer sovint a un testimoni gràfic per 
fer vívida aquella imatge que va marxant sense que 
puguem fer-hi res. Una cosa ben semblant ens ha 
passat amb l’avinguda Meritxell: el record de les 
obres, executades en un temps concentrat de quatre 
mesos, pràcticament s’ha difuminat. Això succeeix 
perquè ja fa algunes setmanes que podem passejar 
per una nova zona comercial embellida, còmoda i 
funcional, que molts ciutadans ja hem integrat en el 
dia a dia i ens l’hem feta nostra.  Un altre exemple 

Editorial
són les obres de l’avinguda d’Enclar a Santa Coloma: 
després de mesos de treballs amb la construcció 
de la separativa d’aigües, el resultat permet deixar 
enrere les inundacions i gaudir d’un nou passeig per 
a vianants i ciclistes. 
El temps passa inexorablement, per bé i per mal: ho 
notem cada any després de l’estiu i la tornada a la 
rutina que implica l’inici d’un nou curs escolar. 

comunicacio@comuandorra.ad 

Connect@ amb la Capital
Andorra la Vella a les xarxes socials
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La nova avinguda Meritxell 
ja és una realitat. Després 

de quatre intensos mesos 
d'obres, els cònsols d’Andorra 
la Vella, Conxita Marsol i Marc 
Pons, inauguraven el 3 d’agost 
el reformat eix comercial 
acompanyats del cap de Govern, 
Antoni Martí. La cònsol major, 

que assenyala que l’objectiu de 
la remodelació és oferir una 
nova experiència de compres, 
qualifica el nou eix com “un 
espai urbà de qualitat, ampli, 
funcional, dotat de noves 
tecnologies i accessibilitat 
universal”. Marsol destacava 
en el seu discurs “l’esforç” 

d’imaginació, econòmic i de 
coordinació que ha suposat 
haver d’actuar sobre una 
superfície de 20.000 metres 
quadrats en tan sols quatre 
mesos i recordava que la 
voluntat del Comú ha estat 
concentrar els treballs en el 
menor temps possible i en 

La metamorfosi de l'avinguda Meritxell
El 3 d'agost començava una nova etapa a l'eix comercial després de divuit setmanes 
d'intens treball amb l'objectiu d'oferir un espai del segle XXI que posa el vianant al centre 
de l'experiència de compres.

ELS DETALLS
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temporada baixa per minimitzar 
l’impacte comercial. Alhora 
insisitia en el fet que s'ha 
treballat, d'acord amb els 
empresaris, durant la temporada 
amb menys afluència turística. 
La cònsol major també posava 
de manifest que la remodelació 

de l’avinguda “no és una aposta 
només per l’embelliment” sinó 
que “pretén donar solució al 
desequilibri de molts anys que 
pateix Andorra la Vella” respecte 
la veïna Escaldes-Engordany, 
amb qui es comparteix el 
principal eix comercial del país. 
I, al mateix temps, evidenciava 
que la reconversió integral de 
l’avinguda “és tan sols el punt 
de partida”, perquè “s’ha de 
seguir treballant per l’evolució 
i les innovacions que busquen 
compradors i per adaptar-se a 
les noves modes i tendències 
comercials”. 

"Tots ens ho hem fet nostre"
Des del Comú també s'ha 
volgut agrair la paciència i 
la col·laboració de tots els 
ciutadans de la parròquia i del 
país, i especialment els veïns 
i comerciants que han patit 

les obres més directament, 
així com el treball i l’esforç de 
tots els col·lectius públics i 
privats implicats en el procés. 
“Tots ens ho hem fet nostre 
i això ha permès que avui la 
nova avinguda Meritxell sigui 
una realitat”, concloïa Conxita 
Marsol. 
De la seva  banda, el cap de 
Govern, Antoni Martí, celebrava 
la “bona entesa” que hi ha hagut 
entre els comuns d’Andorra la 
Vella i d'Escaldes-Engordany 
per tirar endavant un eix conjunt 
perquè suposa una “bona notícia 
per a les dues parròquies i per a 
Andorra”.
L’acte, que va comptar amb 
l’assistència d’una seixantena 
de persones, va acabar amb 
la tradicional tallada de cinta 
i la benedicció per part de 
l’arxipreste de les Valls, mossèn 
Ramon Sàrries. 

Zones de descans 
Al llarg de l'avinguda s'han instal·lat 
una vintena de bancs. Aviat n'hi haurà 
més al voltant d'alguns fanals. 

Avís visual al paviment
Els passos de vianants incorporen un sistema 
d'il·luminació al terra pensat per aquells que 
van amb la vista posada al mòbil. 

ELS DETALLS
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Premis Regenera
Andorra Regenera, l'associació 
que vetlla per un model 
de desenvolupament urbà 
sostenible per al país, ha 
reconegut el Comú d’Andorra 
la Vella per l’execució de l’obra 
de Meritxell. Concretament 
li ha atorgat el precertificat 
Andorra Regenera en l’àmbit 
urbà per la integració del 
projecte en l’entorn, l’eficiència 
energètica, la qualitat dels 
materials, la innovació en el 

disseny i l’impacte en l’activitat 
econòmica. 
La presidenta de l'ens, 
Maria Reig, va entregar el 
reconeixement als cònsols 
el dia de la inauguració i va 
aplaudir el "gran canvi" que ha 
viscut l'avinguda. L'empresària 
també va aprofitar l'ocasió per 
fer una crida als comerciants a 
impulsar ara millores als seus 
establiments per aconseguir 
l'excel·lència.

L'entitat també ha aplaudit la 
tasca de les quatre empreses 
que han executat l’obra i ha 
atorgat un reconeixement 
especial a l’UTE Construccions 
Pujal i Pidasa Serveis, 
encarregats del tram comprès 
entre la Rotonda i l’antic edifici 
d’Andorra Telecom, per ser la 
que millor ha aplicat els criteris 
Regenera durant l’obra i per 
l’atenció especial que ha tingut 
amb els comerciants i vianants. 

Mobiliari urbà específic
Per tot Meritxell hi ha una vintena 
de papereres de disseny diferent a 
les de la resta de la parròquia.

Rec intel·ligent
El sistema de rec disposa d'uns sensors 
d'humitat, que si detecten que ha de 
ploure, ja no s'activen per estalviar aigua.

1 quilòmetre lineal, 20.000 metres quadrats i 4 mesos d'obres

La reforma de l’avinguda s’ha 
executat sobre 1 quilòmetre 
lineal i 20.000 metres quadrats. 
A més, el nou eix incorpora 
tecnologia punta per esdevenir 
un via comercial del segle XXI. 
L’artèria disposa d’un sistema 
de comptatge de persones 

que permet sincronitzar la 
freqüència dels semàfors en 
funció del volum de vianants i 
també de sensors per mesurar 
la contaminació atmosfèrica. 
Alhora, s’ha incorporat als fanals 
un sistema de megafonia i de fil 
musical que es pot sincronitzar 

amb l’enllumenat.
L’objectiu del projecte de 
remodelació de l’avinguda 
és pacificar el trànsit en tot 
Meritxell, garantir l’accessibilitat 
universal (les zones properes 
als passos de vianants compten 
amb un paviment específic i 
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Per una avinguda neta
Als carrers adjacents s'han instal·lat 
tòtems perquè  hi miccionin els 
gossos. La recompensa: una galeta.

Aturada entre compres
Al llarg de tota la via comercial 
s'han disposat diverses fonts 
d'aigua.

diferenciat, que segueix les 
recomanacions de l'ONCE, per 
facilitar l’accés a les persones 
amb discapacitat visual) i deixar 
els espais lliures d’elements 
per garantir la mobilitat dels 
vianants. Per això, a la part alta, 
entre la plaça de la Rotonda i 

el carrer de les Canals,  s’han 
eixamplat les voravies, que 
han passat a mesurar entre 
3 i 5,5 metres, mentre que 
la calçada s’ha reduït a 6 
metres. La velocitat del trànsit 
s’ha restringit a 30 km/h i es 
prioritza el pas del vianant 

enfront del vehicle.  A la part 
baixa, en el tram comprès entre 
el carrer de la Unió i el carrer 
Bonaventura Armengol, s’ha 
col·locat paviment de granit 
en tota l’amplada de la via per 
assegurar la comoditat dels 
passejants.
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Recollida de dades
Als fanals s'han instal·lat sensors 
de contaminació, recollida de dades 
ambientals i càmeres de seguretat. 

Vianants amb discapacitat visual
Les àrees properes als passos de vianants estan 
senyalitzades amb un paviment especial per als 
invidents que segueix els estàndards de l'ONCE.

El següent pas: 
embellir la porta 
d'entrada de Riberaygua 
i Fener Boulevard
El Comú ha convocat un concurs 
públic per adjudicar els treballs 
d’embelliment dels carrers del 
perímetre de l’edifici tecnològic 
The Cloud, que finalment no es 
construirà. Des de la corporació 
s’ha arribat a un acord amb 
Andorra Telecom per adjudicar 
els treballs recuperant el 
projecte urbanístic que s'havia 
plantejat en un inici per als 
voltants de l'edifici emblemàtic i 
mantenir, d'aquesta manera, 
la connexió de Meritxell amb 
els centres comercials de 

Riberaygua i Fener Boulevard.
Tot plegat contribuirà a millorar 
i fer més accessible la porta 
d’entrada a tota l’àrea comercial 
propera a l'avinguda.
Aquests carrers, un cop 
remodelats i embellits, donaran 
prioritat als vianants, seguint la 
mateixa filosofia que l’avinguda 
Meritxell, i disposaran també de 
punts de descans i espais verds.

Adequació de la zona
Es preveu que les obres 
comencin a principi de l’any 
vinent i que tinguin una durada 
d’entre 5 i 6 mesos. Tot i això, 
mentre no s’iniciïn els treballs, 
el Comú d'Andorra la Vella 

adequarà els espais i també 
es retiraran les tanques que hi 
ha actualment al perímetre del 
solar buit. 
L’espai on s’havia de construir 
The Cloud, tal com va anunciar 
el cap de Govern, Antoni 
Martí, el dia de la inauguració 
de la renovada Meritxell, es 
condicionarà perquè quedi obert 
al públic i també s’embellirà 
la façana de l’edifici de serveis 
que dona a l’avinguda. Aquestes 
actuacions les liderarà, de fet, 
Andorra Telecom, que adequarà 
un accés públic a l’àrea de 
confluència de l’antic edifici 
de telecomunicacions que s’ha 
mantingut. 
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Agraïment al personal implicat en les obres 

El Comú va voler agrair amb 
un esmorzar l’esforç dels 
treballadors i les empreses 
implicades en l'obra per 
minimitzar l’impacte en el sector 
comercial. La cònsol major va 

reconèixer l'afany i dedicació 
esmerçats per les empreses 
que han permès que aquesta  
remodelació fos una realitat en 
els terminis previstos. Conxita 
Marsol també va reconèixer 

la paciència als comerciants 
i ciutadans durant els quatre 
mesos de treballs. 
“Hem demostrat seriositat i que 
quan ens hi posem les coses es 
fan bé”, va ressaltar. 
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Impuls a la política d'aparcaments 
En les darreres sessions de Consell de Comú s'han acordat diferents mesures per 
fomentar i millorar l’aparcament al centre d’Andorra la Vella. 

S’estudia construir 
un aparcament 

vertical per donar 
servei a Ciutat de Valls 
El Comú estudia construir 
un aparcament vertical al 
carrer Mestre Xavier Plana. 
L’equipament que podria donar 
servei a la zona de Ciutat de 
Valls, un barri amb molta 
població i que actualment 
presenta una mancança de 
places per estacionar, es 
planteja en un terreny de 
940 metres quadrats que 
rebrà la parròquia fruit de la 
cessió urbanística de la unitat 
d’actuació que un particular 
desenvoluparà al carrer Mestre 
Xavier Plana. La cònsol major, 
Conxita Marsol, ho anunciava a 
principi d’agost durant la sessió 
de Consell de Comú en què 
s’aprovava aquest pla parcial, 
que també reserva un terreny 
de 696 metres quadrats per a 
parcs i que també passarà a ser 
propietat comunal.

Les places 
d'estacionament  

disponibles, a temps 
real
Convocatòria d’un concurs 
nacional perquè la parròquia 
disposi d’un sistema de 
senyalització dinàmica que 
informi, a temps real, de 
les places disponibles per 
estacionar en tot moment, tant 
públiques com privades. La 

Tres nous carrers a 
la Borda Nova

El Consell de Comú ha acordat 
donar nom a tres nous carrers 
que s’han aixecat darrerament 
a la nova zona urbanitzada de 
la Borda Nova. Es tracta de 
l’avinguda de la Borda Nova i 
del passatge que rep el mateix 
nom -que connecten l’avinguda 
Tarragona amb Terra Vella-,  i 
del carrer de l’Estadi, que surt 
paral·lel a l’avinguda Salou des 
de la rotonda de La Comella. 

Pàrquing a tocar de 
la Dama de Gel

A l’agost s’adjudicaven els 
treballs de construcció de 
l’aparcament del carrer Valira, 
ben a prop de la rotonda de la 
Dama de Gel i que oferirà unes 
200 noves places. Les obres 
d’adequació s’han iniciat a final 
d’estiu. La previsió és que el 
nou pàrquing sigui plenament 
operatiu durant el tancament de 
l’aparcament del Parc Central 
amb motiu de la Fira d’Andorra 
la Vella. 

voluntat és que hi hagi almenys 
dos grans panells d’informació 
per als conductors a les 
entrades de la parròquia, a la 
zona de la Margineda i al Km 0, 
que detalli quantes de les 5.000 
places de què disposa Andorra 
la Vella (3.300 públiques i 
1.600 privades) estan lliures. 
La previsió és que el projecte, 
que s’ampliarà de manera 
progressiva, sigui operatiu a 
final d’any. 
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El CAP de Santa Coloma es trasllada 
al Prat Condal per ser més accessible
El nou centre d’atenció primària mantindrà els serveis de l’actual, amb un espai més 
ampli de més de 200 metres quadrats. El CAP estarà operatiu la primavera vinent.

El nou Centre d’Atenció Primària 
de Santa Coloma es traslladarà 
al Prat Condal per ser accessible 
als usuaris i disposarà, a més,  
d’instal·lacions més modernes 
per oferir un millor servei. El 
ministre de Salut, Carles Álvarez 
Marfany, anunciava a mitjans 
d’estiu que el trasllat d'aquesta 
instal·lació completa la millora 
de la xarxa de centres d’atenció 
primària, després que ja es van 
inaugurar els de la Massana i 
Sant Julià de Lòria. Aquest va 
ser un dels primers centres que 
es va crear, i les instal·lacions 
han quedat obsoletes i es troben 
allunyades i poc accessibles, 
de manera que s’ha cregut 
convenient oferir un espai més 
ampli i proper per als usuaris. El 
Comú d’Andorra la Vella ha llogat 
i cedit al Govern un local a Prat 
Condal perquè hi faci les obres 
d’adaptació necessàries perquè 
el nou espai estigui operatiu a la 
primavera del 2019.
El nou CAP mantindrà els 
serveis de l’actual, amb un 
espai més ampli, de més de 200 

metres quadrats. Actualment 
al centre s’atenen unes 2.000 
persones a l’any, a més dels 
700 serveis a domicili que es 
fan, i s’espera poder donar 
servei a més usuaris amb el 
nou emplaçament. Si és així, el 
ministeri també es plantejarà 
ampliar els horaris d’obertura 

en funció de la demanda.
Des del Comú es confia que 
amb el canvi creixi el volum 
de persones ateses, ja que la 
nova ubicació permet arribar-hi 
amb vehicle particular i és més 
pròxima per als ciutadans de 
Santa Coloma.

Nou espai públic a Ciutat de Valls
El Govern cedirà al Comú 
d'Andorra la Vella un local 

a l’antiga escola espanyola amb 
accés directe des de la placeta 
Ciutat de Valls i s’estudiarà la 
viabilitat d’habilitar-lo com a 
centre de salut per oferir el 
servei a un barri força densificat 
i amb molta gent gran. La cònsol 
major, Conxita  Marsol, i l’equip 
de govern així ho van exposar 
a una cinquantena de veïns de 

Ciutat de Valls amb qui es van 
reunir aquest estiu per recollir 
els neguits i inquietuds del barri. 
La proposta del CAP va tenir 
molt bona acollida. 
En la trobada també es va 
anunciar que es posarà 
en marxa una prova pilot 
per convertir les zones 
d’estacionament en 
aparcaments limitats a30 
minuts per afavorir la rotació.
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Víctor Pintos: "El que en principi 
era un repte s'ha consolidat en un 
fort compromís amb la parròquia"

coneix els consellers

És la seva primera 
experiència a la primera 

línia política. Com l'ha viscut?
El que en principi era un repte 
s’ha acabat consolidant en 
un fort compromís amb la 
parròquia, perquè m’adono 
que han estat quasi tres anys 
d’una feina productiva molt 
interessant i que dona la 
possibilitat de conèixer els 
procediments del Comú per 
dins. També pots aportar punts 
de vista diferents que molt 
sovint es tenen en compte.  És 
gratificant poder ser l’eix de 
transmissió del ciutadà a la 
corporació. 

Li ha canviat la visió del Comú, 
ara que hi és a dins?
Sense dubte. Conèixer la 
corporació per dins dona 
realment la dimensió del què és. 
  
Com valora la feina d'aquest 
mandat?
Des del punt de vista del 

programa electoral poques 
coses mancaran per fer. La 
proposta que portava la majoria 
l’hauran complert amb un 
percentatge important, tot i 
que una altra cosa és el preu 
que ha de pagar la parròquia 
per haver-lo pogut complir, 
que entenc que ha sortit una 
mica car. D’alguna manera s’ha 
prioritzat executar projectes, 
com el de Meritxell, a qualsevol 
preu i ja vaig dir que no hi estava 
d’acord. Ho hagués fet d’una 
altra manera. Tot i que també 
moltes de les inversions que 
s'han fet són d’infraestructures 
imprescindibles, com la 
separativa de Santa Coloma per 
acabar amb les inundacions i la 
reforma dels Serradells, que no 
tenen possibilitat de demora. 

En quins aspectes considera 
que cal centrar més esforços 
per millorar la parròquia?
Jo posaria l'accent en la qüestió 
de la mobilitat. Caldria marcar 

les línies que volem per a la 
parròquia, tant pel que fa a la 
mobilitat rodada com la de la 
bicicleta i a la creació de zones 
per a vianants, per valorar 
si ho han de ser o no. També 
caldria treballar més en la 
política d’aparcaments: aquest 
mandat s’han apujat els preus 
i considero que per al ciutadà 
del dia a dia no és bo. Caldria 
trobar una via que satisfaci 
el ciutadà i el turista però de 
forma desigual, perquè hem 
de vetllar per la gent de casa 
nostra. També s'ha d'intentar 
fer dissuadir de l'ús del cotxe i 
analitzar com es pot substituir 
amb transport públic. 

Com definiria la relació amb la 
majoria?
És molt bona, hi ha molt bon 
ambient amb tots els consellers 
i cònsols. A principi de mandat 
estàvem molestos perquè 
teníem la sensació que no 
comptàvem per res i el sistema 
de funcionament dels comuns 
ho afavoreix. Reclamàvem la 
participació en qüestions de 
més importància, estratègics, i 
aquesta situació s’ha reconduït. 

Es plantejaria repetir?
Ja no depèn de mi. Tot i ser 
independent em dec a Liberals 
d’Andorra i no tinc la darrera 
paraula. Caldrà analitzar moltes 
coses, com el projecte i els 
companys de viatge. En el cas 
que només depengués de mi, 
és possible que la resposta fos 
positiva perquè aquests anys 
han estat molt enriquidors.

La trajectòria del conseller de la minoria per CdI+Liberals d'Andorra ha estat estretament 
lligada al sector de la construcció. Valora de forma molt positiva el pas per la corporació.
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Nous vestidors i sanitaris al centre 
esportiu dels Serradells l’any vinent
La intervenció per refer tota la façana de l'edifici estarà acabada en els propers mesos.

La reforma integral que s’està 
duent a terme al Centre esportiu 
dels Serradells s’estendrà 
l’any vinent als vestidors i les 
dutxes i també a la piscina 
exterior, uns espais que no 
es reformen des que es va 
inaugurar l’equipament fa més 
de 25 anys. La piscina exterior, 
amb 30.000 usuaris cada estiu, 
es refarà i s’impermeabilitzarà 
abans de l’inici de la temporada 
2019 per acabar amb les 
actuals filtracions d’aigua 
que s'han detectat al sostre 
de l’aparcament. En paral·lel, 
la intervenció que des del 

novembre del 2017 s’està fent 
a tota la façana i a les parets 
interiors de l’edifici  – l'obra té 
un cost de 2,8 milions i estarà 
acabada a final d’any– continua 
el seu curs. Aquest estiu s’ha 
actuat a la zona que afecta la 
piscina olímpica, on també s’ha 
reajustat la depuració de l’aigua 
amb un sistema novedós que 
redueix al mínim l’ús de clor. 
A primers de juliol la corporació 
va fer una visita d’obres al 
centre esportiu durant la 
qual la cònsol major, Conxita 
Marsol, va afirmar que aquest 
és “un projecte no volgut però 

necessari perquè les plaques 
de la façana, per falta de 
manteniment, havien començat 
a caure”. De no fer-se “hagués 
calgut tancar el centre”, un 
equipament que disposa de 
l’única piscina olímpica del país 
utilitzada diàriament per 550 
usuaris. Els treballs ofereixen, 
a més, l’oportunitat de millorar 
l'aïllament per estalviar un 15% 
d’energia. 
Els Serradells també ha 
renovat la recepció per fer-la 
més funcional i ha traslladat el 
gimnàs a un espai més lluminós.
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Millora i prolongació del passeig 
del rec de l’Obac

El passeig del rec de l’Obac, 
un espai molt transitat pels 
ciutadans, s’ha allargat aquest 

estiu uns 60 metres fins al 
límit amb Escaldes-Engordany. 
Amb la millora de la via, que 

ha passat a tenir 2.350 metres, 
s’ha adequat la solera del 
passeig des de la Font de la 
Perrutxeta fins a l’encreuament 
amb el camí de la Font de ferro 
i el GR7 (Gran Recorregut). Els 
treballs s’han fet coincidint 
amb la substitució del tub 
d’aigua del rec per millorar-ne 
el subministrament i atenent a 
una petició de l’associació de 
regants. Alhora s’ha aprofitat 
per enderrocar els dipòsits 
antics dels voltants que ja no 
tenien cap ús.
Un cop finalitzada la temporada 
de rec, a l'octubre, s'han de  
netejar i impermeabilitzar els 
sorrals per millorar l’eficiència 
del tub de l’aigua.
Els treballs han tingut un cost 
aproximat de 28.000 euros.
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Santa Coloma resol les inundacions 
i estrena un passeig per a vianants

Enllestida la separativa d’aigües entre el carrer Prat Salit i la Borda Mateu, on també s'ha 
fet una rambla de vuit metres d’amplada. A la tardor es reprenen els treballs fins al carrer 
Gil Torres. Un cop finalitzats, la zona tindrà un passeig d’1,4 quilòmetres.

L’avinguda d’Enclar 
disposa des de principi 

d’agost d’un nou passeig entre 
el carrer Prat Salit i la Borda 
Mateu, que s'ha construït 
aprofitant l’adequació del 
sistema de desguàs de les 
aigües pluvials. Les obres de 
les separatives, que posen 
fi a la problemàtica de les 
inundacions que històricament 
hi havia a la zona, han consistit 
en la construcció d’una galeria 
soterrada, la col·locació d’un 
tub per conduir les aigües 
residuals i l’eixamplament de la 
rasant de l’avinguda amb murs 
de contenció per assegurar el 
correcte desguàs de les aigües.  
La nova rambla té 300 metres 
de llargada i 8 d’amplada, 
voravies més espaioses i un 
carril destinat als ciclistes, nou 
enllumenat i mobiliari urbà, a 
banda de diverses àrees verdes. 
La millora s’ha pogut tirar 
endavant arran del conveni de 

cessió de terreny anticipada que 
va signar el Comú d’Andorra la 
Vella amb Jesús Maestre Pal, 
que ha permès guanyar un 
metre d’amplada a la voravia 
per la banda dreta –en direcció 
a Espanya– i quatre més pel 
costat esquerre en benefici dels 
vianants i ciclistes.
El projecte, però, no acaba 
aquí. El Comú ja ha adjudicat el 
concurs públic per allargar la 
reforma de la separativa i de 
millora urbanística fins al carrer 

Gil Torres. L’obra, que suposarà 
una inversió d’1,6 milions,  
comença aquesta tardor i estarà 
acabada abans de l’estiu vinent. 
Amb aquesta darrera fase es 
culminarà la millora de la xarxa 
separativa que es va iniciar 
el 2016 i, a més, la zona de 
Santa Coloma disposarà d’un 
passeig nou d’1,4 quilòmetres 
de llargada. El desplegament 
de tota la xarxa tindrà un cost 
superior als 3 milions d’euros.
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Al servei dels nostres turistes
Una cinquantena de joves han informat els visitants aquest estiu sobre l'oferta d'Andorra 
la Vella, que enguany ha incorporat visites guiades a Enclar i el Madriu. 

Andorra la Vella ha 
estrenat aquest estiu 

visites ecoturístiques guiades 
a la Vall d'Enclar i a la Vall del 
Madriu-Perafita-Claror. Els 
turistes han disposat de l'opció 
de transport amb autocar des 
de l'Oficina de Turisme, que com 

cada estiu ha ampliat l'horari 
d'atenció al públic a causa de 
l'increment de visitants, amb 
puntes de 1.200 persones ateses 
en un sol dia. Un estiu més s'han 
ofert itineraris guiats i visites 
teatralitzades. 
El personal dedicat a atendre 
els nostres turistes també s'ha 
reforçat amb la contractació de 
mig centenar de treballadors 
eventuals: 38 informadors de 
carrer -joves d’entre 16 i 20 
anys-, i una desena més de 
joves, la majoria estudiants de 
Turisme, que han treballat als 
punts d'informació o bé han 

exercit de guies.
El Comú decidia recuperar l'any 
passat  la figura de l’informador 
turístic per donar als joves l'opció 
d'iniciar-se al món laboral, així 
com l'oportunitat de conèixer i 
donar a conèixer als visitants la 
parròquia.  

'Ritmes': una pausa entre compres
Totes les tardes de 
dimarts i dijous d’agost 

la plaça de la Rotonda s’ha 
convertit, un any més, en 
l’escenari del Ritmes, capital 
musical, el cicle de concerts 
gratuïts al carrer que té per 
objectiu dinamitzar la zona 
comercial, i esdevenir una pausa 
entre les compres. Al centre de 
la parròquia han sonat estils 
ben diversos, des d’havaneres 
fins a mariachis, música llatina, 

jazz, rythm & blues i música 
vintage. En total, nou concerts, 
alguns dels quals s’han hagut 

de traslladar a escenaris 
improvisats propers a causa de 
la pluja.
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Música i diversió amb OT com a 
colofó de la Festa Major 2018
Prop de 4.000 persones han vibrat amb les actuacions d’Aitana, Ana Guerra, Cepeda, 
Miriam i Roi a l'envelat del Parc Central. A més, per l'escenari de la plaça Guillemó han 
passat enguany els Ovella Xao, Doctor Prats, Toreros Muertos i Lucrecia.

El gran concert de la 
Festa Major d’Andorra 

la Vella ha sonat aquest any 
al ritme d’Aitana, Ana Guerra, 
Cepeda, Miriam i Roi, cinc dels 
concursants del popular concurs 
televisiu Operación Triunfo. Prop 
de 4.000 persones van seguir 
de prop els seus ídols, que 
literalment van aixecar passions 
amb alguns dels hits de l'estiu, 
com Lo Malo, Teléfono i Ni la 
hora. 
L’envelat del Parc Central, que 
aquest estiu ha tornat a acollir 
l'espectacle del Cirque du Soleil, 
va ser l’escenari del concert que 
va atreure tant gent del país com 
turistes, alguns dels quals van 
venir expressament per corejar 
les cançons dels joves artistes, 
que en pocs mesos s’han situat 
als primers llocs de les llistes de 
venda i de reproduccions a les 
plataformes digitals.

En paral·lel, l’escenari de la 
plaça Guillemó ha vist passar 
aquesta Festa Major tot tipus 
d’estils musicals durant les 
nits de concert. Centenars 
de persones han gaudit de la 
barreja de fusió, rumba i ska 
dels Ovella Xao i Doctor Prats, 
del retorn als anys 70 amb els 

ABBA Revival i del rock espanyol 
més canalla dels Toreros 
Muertos. La salsa cubana, amb 
l’inconfusible segell de Lucrecia, 
i el ball d’orquestra amb èxits de 
tots els temps amb La Principal 
de la Bisbal han posat enguany 
la cirereta a una Festa Major 
amb molt de ritme.
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El ball del Contrapàs recupera la 
vara de cònsol després de 37 anys
La Festa Major incorpora una vella tradició que s'afegeix 
al conjunt d'actes més populars d'un programa atapeït que 
enguany s'iniciava amb el pregó del polifacètic Carles Riba.

El ball del Contrapàs, 
el diumenge de Festa  

Major, s’ha viscut  aquest any 
de manera especial. Després 
d'una absència de prop de 
quatre dècades, s'ha recuperat 
una tradició històrica abans de 
l’inici del ball: la cònsol major 
Conxita Marsol entregava la vara 
de comandament al capdanser 
de l'Esbart per poder marcar 
la rotllana dels dansaires i 
començar la festa. Així és com 
es feia antigament i així és 
com s'ha tornat a fer després 
de la recuperació de la vara. El 
bastó de cònsol, que té un fort 
simbolisme a Andorra la Vella i 
és l’únic que es conserva a les 
set parròquies, ha estat tots 
aquests anys sota custòdia d'un 
particular que l'ha mantingut 
en molt bon estat. Ben aviat 
s’exposarà en una vitrina a la 
planta baixa de la Casa Comuna 

i sortirà al carrer en dies 
assenyalats. 
La recuperació de la vara arriba 
arran de la investigació liderada 
per Teo Armengol de la història 
d'aquesta dansa el diumenge de 
Festa Major i que ha culminat 
amb la publicació del llibre Més 
de 100 anys de Contrapàs a 
Andorra la Vella.
Com ja és tradicional, el 
Contrapàs es va ballar després 
de la missa solemne a l'església 
de Sant Esteve i dels balls dels 
capgrossos i els gegants. En 
aquesta ocasió els encarregats 
de fer ballar l'Ermessenda i 
el Carlemany van ser Sami 
Almeyda i Albert Samarra, la 
mateixa parella que ho va fer 
fa una dècada coincidint amb el 
seu casament.
La Festa Major, que s'ha celebrat 
entre el 3 i el 6 d'agost, ha 
comptat amb una seixantena 

de propostes per a tots els 
gustos i edats, des d'actvitats 
esportives i infantils fins a circ 
i balls populars al carrer. El tret 
de sortida dels quatre dies de 
gresca i animació el va donar, 
en clau d'humor, el polifacètic 
Carles Riba, que va congregar un 
nombrós públic sota del balcó de  
Casa Comuna.  
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Santa Coloma, de Festa Major
Amb només un cap de setmana 
de descans després de finalitzar 
la Festa Major d’Andorra la 
Vella, agafava el relleu Santa 
Coloma, que ha celebrat la 
seva festa entre el 18 i el 20 
d’agost. Una multitud d’activitats 
organitzades per la comissió de 
festes, amb la col·laboració del 
Comú, han permès gaudir un any 
més d’uns dies que combinen 
tradició i propostes més 
lúdiques. Diumenge va ser el 
dia reservat per a les tradicions 
més arrelades. A banda de la 
tradicional missa i de l’aperitiu 
popular, es va celebrar una 
ballada de sardanes i un grup 
d'usuàries de la Casa Pairal 
va interpretar el Contrapàs. 
Posteriorment, es van sevrir 
més de 400 racions d'arròs. 
En aquesta edició de la festa 
tampoc ha faltat el tradicional 
concurs de menjar flams, que 
enguany ha viscut un nou rècord. 
Àngel Quaresma es va alçar 
amb la victòria per novè any 

consecutiu i batent el seu propi 
rècord: se'n va menjar fins a 24. 

En plena transformació
La cònsol major, Conxita Marsol, 
va posar en relleu que Santa 
Coloma s’està transformant a 
pas de gegant i va assegurar 
que abans de la propera Festa 
Major es podrà inaugurar 
un nou tram de l’avinguda 

d’Enclar. A més, va recordar 
que ja pràcticament han 
quedat enrere els recurrents 
episodis d’inundacions a la 
zona, amb la construcció de la 
xarxa separativa d’aigües que 
s’enllestirà els propers mesos. 
Santa Coloma disposarà aviat, 
a més, del museu dels Frescos 
i d’un nou Centre d’Atenció 
Primària.
 





21CAPITAL.ad :: núm 9 :: octubre 2018 :: pàgina

El projecte dels horts de la 
gent gran de La Margineda 
va celebrar la cloenda 

de la temporada al setembre 
amb un dinar de germanor. La 
trobada, a la qual van assistir 
la cònsol major, Conxita Marsol, 
i la consellera de Social, Ester 
Vilarrubla, es va fer als mateixos 
terrenys que els participants 
han treballat des de final d’abril 
i amb els productes que han 
conreat.
Aquest any han estat 31 les 
persones de la parròquia –totes 
les que van sol·licitar plaça– 

Redescobrir l'entorn amb l'esport
Mig centenar de persones 
han participat aquest estiu 

en el projecte de les Caminades 
populars, una activitat adreça-
da a majors de 55 anys que 
consisteix en una marxa a peu 
d'una durada entre 2 i 3 hores 
per conèixer l'entorn natural 
del país, fomentar la pràctica de 
l'esport i  les relacions socials. 

En aquesta edició s'han fet 8 
sortides entre el 3 de juliol i el 4 
de setembre a circuits com En-
codina - Arcalís, el Parc natural 
de la vall de Sorteny - Planell 
del Quer; el Port d'Envalira - Pic 
del Maià; l'Aldosa de Canillo - 
l'Armiana; i la Rabassa - Collada 
de Pimes - Mirador de la Collada 
de Sarset, entre d'altres.

Dinar multitudinari a Santa Coloma
El dinar popular que 
organitza cada any la Gent 

gran de Santa Coloma ha tornat 
a revalidar l'èxit de les anteriors 
edicions. La cita, que va tenir 
lloc el passat 22 de setembre a 
la plaça del Poble de Santa Co-
loma, va aplegar 120 persones, 
el total de l'aforament màxim 
previst. La diada festiva va anar 
acompanyada d'una rifa i un ball 
de tarda. 
La celebració, que habitualment 
es fa al juny, s'ha traslladat al 
setembre per causes meteo-
rològiques. Aquest és un acte 
més dels diversos que organitza 
l'entitat al llarg de l'any.

les que han cultivat una de 
les parcel·les que es posen a 

disposició dels usuaris que així 
ho sol·liciten.

Final de temporada als horts

notícies breus
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Es duplica la participació de les 
activitats d'estiu a 'La Central'
Més de 200 joves s’han sumat a ‘L’estiu és teu!’, que ha ofert una vintena de propostes que 
han combinat esport, salut i cultura. 

El Servei de Joventut organitza 
cada any una programació 
específica per a les vacances 
d’estiu amb la voluntat d’oferir 
activitats lúdiques, culturals 
i esportives als joves de la 
parròquia, així com un espai 
per relacionar-se. En aquesta 
ocasió, i sota el lema L’estiu és 
teu!, s’han preparat una vintena 
de propostes que han aconseguit 
atreure l’atenció de 214 joves, 
una xifra d’assistència que 
duplica la de l’any passat. 
El cònsol menor i alhora 
conseller de Joventut, Marc 
Pons, fa un balanç “molt positiu” 
i concreta que d’aquests més 
de 200 nois i noies, prop de la 
meitat són joves que no havien 
anat mai abans a La Central. 
“L’estiu, de fet, és una època que 
ens serveix per donar a conèixer 
el servei i fidelitzar nous joves”, 
una part dels quals segueix 
venint a l’hivern, comenta el 
cònsol menor.
Aquest any s’han ofert dues 
propostes a la setmana. Per una 
banda, tot els dimarts de juliol 

i agost s’ha fet una activitat 
d’esport i salut que ha consistit 
a passar el dia a la piscina 
dels Serradells amb l’afegit 
pedagògic de preparar el dinar 
amb tots els joves a la cuina de 
La Central per promoure hàbits 
saludables. Per altra banda, 
tots els dijous s’ha dut a terme 

una sortida cultural, lúdica i 
esportiva, com una jornada al 
parc d’aventures Akrobranch 
(Orlu, França), una excursió a 
Casa Rossell i a Caldea o un 
taller de castellers. A més, s'ha 
realitzat una jornada de pesca, 
activitats d’aventura a Vallnord i 
un torneig de watervolei.

Les vacances dels més menuts
Aquest estiu, entre 
el 2 de juliol i el 7 de 

setembre, han passat pel 
Llamp i la Ludoteca de Santa 
Coloma més d’un miler d’infants. 
Durant les vacances escolars 
les dues instal·lacions acullen 
nens i nenes d’entre 3 i 8 anys 
per torns, en els quals es 
proposen activitats esportives, 
de contacte amb la muntanya i 

tallers sobre tradicions culturals, 
com excursions setmanals per 
apropar-se a la natura, activitats 
aquàtiques a la piscina exterior del 
Centre esportiu dels Serradells, 
visites didàctiques al Museu 
Thyssen i sessions per conèixer 
de prop què és i com funciona 
l’orgue de l’església de Sant 
Esteve.  Els casals d’infants han 
iniciat el nou curs escolar amb 

249 infants inscrits, una xifra que 
frega la màxima ocupació dels 
centres i que supera la d’anys 
anteriors. Els espais de lleure 
tenen un objectiu doble: fomentar 
l’educació integral dels infants 
mitjançant el joc i donar suport 
a les famílies per poder conciliar 
la vida laboral i la familiar, ja 
que donen servei en horari 
extraescolar.
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De colònies a Saint-Sernin-sur-Rance
Una setantena d’infants ha gaudit en dos torns del nou escenari on s’han desenvolupat les 
colònies aquest estiu. Aquest era el primer cop que l'activitat es feia fora d'Andorra.

Les colònies que ofereix 
el Comú d'Andorra la 

Vella s'han desplaçat aquest 
estiu a Saint-Sernin-Sur-
Rance (França), una petita 
població situada al departament 
d'Aveyron de la regió Migdia-
Pirineus. Una setantena d'infants 
d'entre 7 i 14 anys han gaudit 
de les activitats, que aquest any 
tenien com a eix central el far 
west. 
La trentena d'inscrits al primer 
torn i el set monitors que els 
acompanyaven van rebre a 
mitjans de juliol la visita de la 
cònsol major, Conxita Marsol, i 
de la consellera de Social, Ester 

Vilarrubla. Totes dues van poder 
comprovar in situ la qualitat de 
les instal·lacions i escoltar les 
impressions dels nens i nenes, 
que també han pogut practicar 
la llengua francesa.
Amb l'estada van poder copsar 
l’alegria dels infants i la 
satisfacció dels monitors pel 
nou indret escollit, que els ha 
ofert l’oportunitat de conèixer 
nous paisatges i gent d’altres 
cultures. 
La cònsol major ha volgut deixar 
clar que el Comú seguirà oferint 
les colònies d’estiu i ha afirmat 
que sortir del Principat permet 
als nens i nenes de la parròquia 

ampliar experiències i estar en 
contacte amb altres realitats.
Aquesta és la primera vegada 
que Andorra la Vella aposta 
per organitzar les colònies 
d’estiu fora del país. L’objectiu 
va més enllà d’oferir un espai 
de convivència i lleure per als 
infants en un entorn natural que 
en fomenti l’autonomia, segons 
remarca la consellera de Social.  
Els infants inscrits han fet, 
entre d'altres activitats, 
excursions, jocs de piscina, 
activitats lúdiques i esportives 
o acampades en tipis entre 
d’altres.
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L'Institut de Música, l'Aula de 
Teatre i Dansa i l'Escola d'Art 
han començat el curs 2018-
2019 amb una cinquantena 
de propostes per a tots els 
públics i edats. Les tres escoles 
van acollir el curs passat 
650 alumnes, una xifra que 
s’espera revalidar enguany. “Les 
dades demostren que l’oferta 
d’activitats artístiques, de molta 
qualitat i amb 35 professors 
amb alta formació i experiència, 
acompleix amb les expectatives 
dels alumnes”, ha exposat el 
cònsol menor, Marc Pons. 
Per a aquest curs es manté la 
mateixa línia formativa dels anys 
anteriors i s’incorporen algunes 
novetats. L’Escola d’Art impartirà 
a partir del gener un monogràfic 
de còmic i estrena un curs on es 
tracten diferents àmbits de les 
arts plàstiques adreçat a joves 
de 13 a 17 anys. L’Institut de 
Música continua amb els cursos 

Nou curs artístic a La Llacuna

preparatoris per accedir al Grau 
elemental, el Grau elemental 
pròpiament dit, i el Grau mig.  A 
més, durant el curs oferirà 9 
tallers monogràfics. L’Aula de 
Teatre i Dansa segueix amb els 
7 nivells de dansa i 5 de teatre 
des dels 4 anys i, com a novetat, 
també incorpora el forfet per 
hores a les classes de dansa per 
a adults i joves. 

Els preus dels cursos i les 
matrícules es mantenen respecte 
l’edició passada per facilitar 
l’accés a la formació artística a 
uns preus assequibles. També 
s’ofereixen descomptes del 10% i 
del 5% per a famílies amb 3 fills o 
més inscrits, per a residents a la 
parròquia i per a posseïdors de la 
Tarja Magna.

CURS
2o18
2o19

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Centre Cultural La Llacuna
c/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4
AD500 Andorra la Vella
tel. 730 037 - lallacuna@comuandorra.ad

AULA DE TEATRE I DANSA
ESCOLA D’ART
INSTITUT DE MÚSICA

Cultura Andorra la Vella @CulturaALV

L’Institut de música, l’Escola d’art i l’Aula de teatre i dansa ofereixen per a la temporada 
2018-2019 més de mig centenar de propostes per a tots els públics. 
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El curs 2018-2019 de les 
activitats esportives d’Andorra 
la Vella ofereix prop de 2.500 
places distribuïdes en 36 
activitats diferents per a infants, 
joves, adults i sèniors. La nova 
temporada proposa tota mena 
d’esports col·lectius i individuals, 
des de bàsquet, futbol, arts 
marcials, rugbi o natació fins a 
pàdel, patinatge sobre rodes, 

Esport per a tots els gustos i edats

ball, fitness, gimnàstica artística, 
boxa, ioga, ciclisme o handbol. 
Entre les novetats destaquen 
el family dance, activitat de 
ball adreçada a pares o mares 
amb els seus fills, i el curs 
de preparació al part amb el 
mètode Aipap impartit per una 
llevadora.
De les prop de 2.500 places 
que es posen a disposició dels 

usuaris, 1.500 les ofereixen les 
escoles esportives i s’adrecen 
als infants, 750 són per a joves 
i adults i 200 més es reserven 
per als majors de 60 anys. El 
programa es duu a terme amb 
la col·laboració de 32 entitats 
esportives amb activitat a la 
parròquia. 

Escoles Esportives - Activitats per a joves i adults - Activitats per a sèniors

Andorra la Vella 

2018-2019

ESCOLES ESPORTIVES
ACTIVITATS ESPORTIVES 
PER A JOVES I ADULTS

ACTIVITATS ESPORTIVES 
PER A SÈNIORS

MÉS INFORMACIÓ
CENTRE ESPORTIU 
DELS SERRADELLS 
TELÈFON: 730 090

www.andorralavella.ad

El curs de les activitats esportives ofereix 2.500 places per a infants, adults i gent gran.
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Torna l'elit del motociclisme
Andorra la Vella es convertirà 
per segon any consecutiu en la 
capital mundial del motor els 
propers 1 i 2 de desembre, quan 
acollirà l’Assemblea General de 
la Federació Internacional de 
Motociclisme (FIM) i de la gala 
FIM Awards, que premiarà els 43 
campions del món de totes les 
disciplines de motociclisme de la 
temporada. Durant l’Assemblea 
General de la FIM, que tindrà 
lloc al Centre de Congressos i 
en la qual participaran més de 
300 delegats de 113 països, 
se celebraran eleccions a la 
presidència de l’organisme 
internacional que ha ostentat 
els darrers 12 anys -3 mandats 
de 4 anys, el màxim que permet 
el reglament- el veneçolà Vito 
Ippolito, que es va desplaçar fins 
Andorra la Vella durant l'acte de 
presentació. 
Els esdeveniments relacionats 
amb la FIM començaran, de 

fet, el dijous 29 de novembre i 
s’allargaran fins el dimarts 4 
de desembre. L’endemà de la 
gala d’entrega de premis dels 
campions del món, el Centre 
de Congressos acollirà les 
assemblees generals de les 
unions continentals de FIM 
Àfrica, FIM Àsia i FIM Amèrica 
Llatina. 
S'ha programat, igual que l'any 
passat, un acte de signatura 

d’autògrafs per part dels 
campions del món.
El detall dels actes els van 
presentar el passat 19 de 
setembre la cònsol major, el 
president de la FIM, el ministre 
de Turisme, Francesc Camp, 
la presidenta de la Federació 
Andorrana de Motociclisme, 
Natàlia Gallego, i Josep Maria 
Cabanes per part d'Andbank.

Ral·li d'Andorra històric a la capital

El 47 Ral·li d’Andorra Històric, 
la prova de regularitat amb 
clàssics més important de 
tardor que es disputa amb 

carretera tancada i la mitjana 
marcada per la traçada, va 
omplir el cap de setmana del 22 
i 23 de setembre els carrers i 

carreteres del país de joies del 
motor. Fins a un centenar de 
vehicles, 42 dels quals d'equips 
d'Andorra, van participar 
en la prova organitzada per 
l'Automòbil Club d'Andorra (ACA) 
i que es va tornar a tancar amb 
un èxit rotund. 
D'entre el centenar de vehicles 
que s'han inscrit aquest any a 
la cursa s'han pogut recomptar 
fins a 21 marques diferents, 
que confirmen un any més 
l'extraordinari interès històric 
que ofereix la prova. Porsche, 
amb 19 unitats de models i 
versions diversos, ha estat la 
més nodrida, seguida de BMW 
(17 cotxes), Renault-Alpine (15) i 
Volkswagen (11).
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L’església de Santa Coloma recrea 
les pintures romàniques
El monument estrena l'espectacle de videomapatge, que reconstrueix els frescos de Santa 
Coloma de forma virtual en el seu estat original amb un espectacle d'animació i llums.

L’església romànica de Santa 
Coloma torna a lluir les seves 
pintures murals. Ho fa gràcies 
a la tècnica del videomapatge, 
que les recrea i les reconstrueix 
de forma virtual en el seu 
estat original a les parets de 
l’església. La projecció dura 
sis minuts i els grups no poden 
superar les deu persones, 
per garantir així la qualitat de 
l’experiència.
A l’absis i al frontal de Santa 
Coloma es recreen la Maiestas 
Domini i el col·legi apostòlic. Les 
pintures romàniques originals 

s’exposaran a l’Espai Columba, 
que s’inaugurarà els pròxims 
mesos, un edifici situat a 100 
metres de l’església.
L'estudi encarregat de la 
producció del videomapatge, 
Burzon&Comenge i Playmodes 
Studio SL, ha treballat a partir 
d´una maqueta virtual 3D feta 
a partir d'unes fotografies 
de l'espai i de les pintures 
romàniques. Els aparells 
projecten una animació del 
procés de creació de les 
pintures i la seva simbologia. Hi 
apareixen els colors més plans 

de fons així com les sanefes 
i esbossos per acabar veient 
els detalls. Les imatges es 
projecten seguint la importància 
iconogràfica. En total, s’han 
instal·lat sis projectors, un a la 
nau, que projecta les imatges a 
l’arc, i cinc a l’interior de l’absis.

Un nou atractiu a la parròquia
El videomapatge, que es pot 
visitar cada dia excepte els 
dilluns, es va inaugurar el passat 
14 de setembre amb la ministra 
de Cultura, Olga Gelabert, el 
representant del Copríncep 
Episcopal, mossèn Josep Maria 
Mauri, i la cònsol major, Conxita 
Marsol. Aquesta darrera va 
exposar que la instal·lació 
del videomapatge és una 
oportunitat que posa en valor 
un conjunt patrimonial “únic” 
i que aporta un atractiu més 
a Santa Coloma, la parròquia 
i el país. A la inauguració van 
assistir diversos membres de 
l’Executiu, encapçalats pel cap 
de Govern, Antoni Martí, així com 
parlamentaris, personalitats del 
món cultural i ciutadans del país.
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Suport al Bàsquet Club Andorra
El Comú i el Bàsquet Club 
MoraBanc Andorra (BCA) 
han renovat el conveni que 
els permetrà mantenir la 
col·laboració durant tota la 
temporada 2018-2019.
L'acord servirà perquè Andorra 
la Vella pugui promocionar la 
parròquia i els seus atractius 
en el marc de la temporada 
als suports publicitaris de què 
disposa el club, i perquè, alhora, 
el BCA apropi més la pràctica del 
bàsquet a la ciutadania a través 
dels diferents espais esportius 
i turístics de la parròquia, com 
per exemple a la Fira d’Andorra 
la Vella.
La cònsol major d’Andorra 
la Vella, Conxita Marsol, i el 
president del club, Gorka Aixàs, 
han estat els encarregats de 
rubricar l'acord, que han segellat 
amb un intercanvi d'obsequis: 
per a Conxita Marsol una 

samarreta de la nova temporada 
personalitzada i per al club, un 
llibre d’imatges de la parròquia.
Fruit d'aquest intercanvi, el 
passat 23 de setembre, es va  
celebrar la festa de presentació 
de l'equip en un acte obert a 

tothom a l'avinguda Meritxell, 
davant de la seu de MoraBanc. 
A l'acte, que va aixecar molta 
expectació entre l'afició, no van 
faltar els cracks de l'equip i la 
signatura d'autògrafs.

Tres estrelles Michelin a la capital

Andorra la Vella tindrà a la 
tardor un espai gastronòmic de 
700 metres quadrats amb tres 
estrelles Michelin. Serà al nou 
edifici El Diamant de l’avinguda 
Meritxell 31, on s’ubicarà un 

mercat gurmet capitanejat pels 
tres reconeguts xefs Romain 
Fornell, Bernard Bach i Òscar 
Manresa, a banda de l’empresari 
hoteler José Gaspart. 
La iniciativa està desenvolupada 

per l’empresària Rosa Pons i 
les seves filles, sisena i setena 
generació de joiers, propietàries 
i promotores de l’edifici on 
s’ubicarà el nou projecte. La 
mateixa Pons ha presentat el 
projecte als cònsols, que valoren 
molt positivament la implantació 
de les tres estrelles Michelin 
perquè “serà un revulsiu 
més per a la promoció de la 
parròquia i del país amb una 
oferta atractiva, innovadora i de 
qualitat”. 
Didier Lacroix, el president de 
l'equip de rugbi francès Stade 
Toulousain, també va voler 
saludar els xefs i conèixer el 
projecte aquest estiu, durant una 
estada d'entrenament del club a 
la parròquia.
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Canvis en la circulació a Prada Ramon
El sentit de circulació del 
carrer Sant Esteve ha 

canviat i ara s'hi accedeix, des 
del carrer Bonaventura Armen-
gol, pel carrer de la Sardana. 
El canvi s'ha fet per facilitar la 
incorporació al barri de Prada 
Ramon i millorar la circulació 
d’una àrea que rep molt trànsit. 
La modificació se suma a altres 
que s’han fet darrerament a la 
zona per facilitar la fluïdesa del 
trànsit: el carrer Bonaventura 
Armengol s’ha enquitranat i s’ha 
tornat a passar de tres a dos 
carrils de circulació. També se 
n’ha eixamplat la voravia i s’ha 
desplaçat la parada d’autobusos 
uns metres més avall.

notícies breus

Subhasta pública de béns del Comú
Una vintena de persones 
van participar a la subhas-

ta pública que es va celebrar a 
final de juliol al Centre de Con-
gressos i en què es van vendre 
11 dels 29 lots proposats per un 
valor total de 6.611 euros. 
Els articles més disputats van 
ser un vehicle Chevrolet i ma-
terial per a la treta de neu. Els 

béns que es van posar a licitació, 
entre els que hi havia des de 
material d’informàtica, enllu-
menat, topografia, laboratori i 
de l’escola bressol, formaven 
part de l’estoc de reposició i no 
s’utilitzaven, perquè havien que-
dat obsolets o perquè els serveis 
comunals utilitzen materials 
més evolucionats. 

Subvencions als clubs esportius
El Comú vol donar 
suport a les entitats que 

realitzin activitats esportives a 
la parròquia amb una durada 
anual o puntual que incideixen 
en la creació i l’enfortiment 
de l’esport de base, el suport 
a l’esport de competició i les 
xarxes associatives en el món 
de l’esport. Per la convocatòria 
de subvencions de la temporada 
esportiva 2018-2019 s’han 
destinat 380.000 euros (l’any 
passat es van acordar ajudes 
per un import de 361.480 euros), 

el que suposa un increment 
d'un 5,12%. Les subvencions 
s'adrecen als clubs, les seccions 
d’acció esportiva i agrupacions 

esportives sense ànim de 
lucre que estiguin inscrites al 
Registre Comunal d’Associacions 
d'Andorra la Vella. 
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Una falla de València cremarà a 
Andorra la Vella l'abril vinent
La capital ha estat escollida per l’Associació de Fallers pel Món, que trasllada la festa de 
les falles fora de la Comunitat Valenciana, per celebrar la 'cremà' del 2019. S'ha dissenyat 
un monument faller amb el tamarro, el pont de la Margineda i el rellotge de Dalí.

Andorra la Vella viurà, el 
26, 27 i 28 d’abril del 2019, 

la festa de les falles de València. 
La capital ha estat escollida 
per l’Associació Fallers pel Món 
per convertir-se en la seu de la 
cremà d’una gran falla que des 
de fa set anys impulsa l’entitat 
fora del territori valencià per 
donar a conèixer la festa a 
l’exterior. Per a l’esdeveniment 
es construirà un monument fet 
a mida per a Andorra la Vella. 
L’artista faller Pepe Benavent 
signa l’obra, que ja ha dissenyat 
i que inclourà el tamarro, el 
pont romànic de la Margineda, 
la grandalla i un dels elements 
més fotografiats pels visitants 
de la parròquia, l’escultura La 
Noblesse du temps, de Salvador 
Dalí situada a la plaça de la 
Rotonda.
L’entitat va presentar el passat 
15 de setembre al Gran Teatre 
de la ciutat d’Alzira l’edició de la 

festa del 2019, on es va donar 
a conèixer el nom d’Andorra la 
Vella i on es va ressaltar el fet 
que sigui la primera localitat 
fora del territori espanyol que 
acull l’esdeveniment.
La cònsol major, Conxita Marsol, 
va fer arribar un missatge a 
través d’un vídeo als assistents 
on convida els valencians que 
acompanyin Fallers Pel Món en 

aquesta nova edició i puguin 
compartir amb la gent del país 
un cap de setmana de festa i 
d'intercanvi de cultures. 
De la seva banda, el president 
de Fallers pel Món, José Enrique 
Amores, va animar tothom 
a seguir donant a conèixer a 
l’exterior les falles, que defineix 
com “la millor festa del món”.



VENDA DE LOCALITATS
www.andorralavella.ad/entrades
Àrea de Cultura - Centre Cultural la Llacuna - C/ Mn. Cinto Verdaguer, 4 - Tel.: 730 037 
Oficina de Turisme d’Andorra la Vella: Plaça de la Rotonda, s/n - Tel.: 730 003 
Taquilla de l’espai d’actuació des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle:
Centre de Congressos d’Andorra la Vella: Plaça del Poble - Tel.: 730 005

+ INFORMACIÓ
www.andorralavella.ad 

#53 
temporada de teatre

Andorra la Vella - Sant Julià de Lòria / setembre 2018 - gener 2019

11/10/18 RHÜMIA [Rhum&Cia]  
20 €

8 i 9/11/18 LÍQUID DANSA:  
QUI A TUÉ LADY MACBETH? 
12 €

6/12/18 BRUNO ORO:  
IMMORTAL 
20 €

Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella a les 21.30 h




