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In memoriam 

Joan Samarra Vila, Conxita Mora Jordana, Rosa Ferrer Obiols 

La configuració del país es modela en base a les parròquies i el Comú és la institució 

que representa la parròquia. El Comú s’articula entorn del Consell de Comú format per 

consellers i els cònsols n’ocupen la presidència. 

Els Comuns, com a òrgans de representació i administració de les parròquies, són corporacions públiques amb 

personalitat jurídica i potestat normativa local, sotmesa a la llei, en forma d'ordinacions, reglaments i decrets. 

Dins l'àmbit de les seves competències, exercides d'acord amb la Constitució, les lleis i la tradició, funcionen sota 

el principi d'autogovern, reconegut i garantit per la Constitució. 

Constitució andorrana. Article 79.1 

Malauradament, en els darrers anys, han mort tres ex-cònsols de la parròquia 

d’Andorra la Vella i, des d’aquesta secció, se’ls vol retre un petit homenatge per la seva 

contribució.  

 

Panell amb la llista dels cònsols, el qual està situat a l’avant-sala del Consell de Comú. Foto: Tony Lara 

EL DOCUMENT DEL MES DE 

L’ARXIU COMUNAL D’ANDORRA 

LA VELLA 



Joan Samarra Vila († 15-03-2017) 

Va ser cònsol menor, durant els anys 1978-1979, juntament amb Antoni Puigdellívol 

Riberaigua, en un moment transcendent que va coincidir amb la divisió de la 

Parròquia. Posteriorment va ser elegit cònsol major pel període 1980-1983. Va ser un 

dels impulsors d’equipaments públics com l’aparcament Prat de la Creu, la plaça del 

Poble, l’Estadi Comunal i l’actual casa comuna. Així mateix, va haver d’afrontar una de 

les majors catàstrofes de la història contemporània andorrana: els aiguats de 1982. En 

l’aspecte cultural va instaurar, el 1983, la Festa del Poble el tercer dimecres del mes de 

juny, una celebració que, posteriorment, es va fixar per Sant Joan i que va posar en 

valor la cremada de falles. 

 

Jurament del càrrec. A sota amb el membres de la corporació l’any 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conxita Mora Jordana ( † 5-10-2016) 

Va esdevenir cònsol major el febrer de 1998 després de la dimissió del cònsol Lluís Viu 

i, d’aquesta manera, es convertia en la primera dona cònsol de la parròquia. El 1999 va 

guanyar les eleccions amb Carles Torralba, essent cònsol major en el període comprès 

entre els anys 2000-2003. Durant el seu consolat es van adquirir els edificis que 

configuren l’actual Centre Cultural La Llacuna i va impulsar una de les ampliacions dels 

Serradells. El 1998 va signar el protocol d’amistat amb Foix. 

 

La cònsol amb el protocol d'amistat entre Andorra la Vella i Foix l’any 1998. 

 

Acte d’inauguració de la Fira. Any 2003 



Rosa Ferrer Obiols (†10-02-2018) 

Va ser cònsol major del 2008 al 2015. Entre les accions que va impulsar en destaca 

l’adquisició de l’edifici conegut com a Hostal Calones, l’any 2008, per acollir pisos 

socials i primer menjador social a partir de l’any 2012. La construcció de les noves 

dependències comunals va suposar una ampliació important dels espais administratius 

comunals, entre els quals s’hi inclou l’Arxiu Comunal. Va promoure l’agermanament 

amb la ciutat de Sant Pol de Mar l’any 2010. 

 

Visita del Sr. Aníbal Cavaco Silva. President de Portugal. 06-03-2010. 

 

Inauguració de les noves dependències comunals. 21-03-2014. 



 

 

Façana del Comú amb la bandera a mig pal en senyal de dol. Foto: Tony Lara 

 

 

Podeu enviar les vostres propostes, suggeriments o consultes a: 

arxiu@comuandorra.ad 

 

 

 

 

Dipòsit legal: AND. 583-2017 
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