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Balanç de funcionament de l’app, Sant Julià ets tu
Des de la posada en funcionament de l’app, a mitjan de novembre, s’han rebut 112
incidències. Una setantena han quedat resoltes i, la resta, estan en curs o bé s’han
redireccionat ja que no afecten al Comú.

Està previst fer canvis en la navegació per fer que l’app sigui més dinàmica i intuïtiva?
El Comú està totalment obert a escoltar i fer les millores que calgui.

A nivell d’app o de web, es treballa amb empreses de la parròquia? Si Sant Julià la
fem tots, també s’hauria de prioritzar les empreses d’aquí
En la mesura del possible, el Comú intenta fer treballar les empreses de la parròquia.
Tot i això, hem de seguir la llei de contractació pública. Quan un Comú treu un plec de
bases és nacional i s’hi poden presentar empreses de tot el país. Els paràmetres
d’adjudicació fan que no sempre guanyin les empreses lauredianes.

A banda de les actuals eines de comunicació de les que disposa el Comú
(Facebook, Twitter i Instagram) es podrien plantejar introduir el Telegram per
comunicar amb els ciutadans?
Recollim la proposta i l’estudiarem. L’objectiu del Comú és tenir una comunicació
fluida amb els ciutadans. Recordem que cada tres mesos també es publica el butlletí
trimestral, El Comú amb tu, on es recull tota l’actualitat de la parròquia del trimestre.

El Comú ha rebut algun projecte a través de la Cambra de Comerç per fer un
aeroport a la parròquia?
No ha arribat cap projecte al Comú i no s’ha valorat la qüestió. Cal recordar que el
Govern pot declarar un projecte d’interès nacional i també és qui té la competència
aeroportuària.
Hi ha algun projecte per urbanitzar a La Rabassa?
No hi ha cap urbanització prevista a la zona.
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Felicitats pel plantejament de desenvolupament energètic. Quan veurem la primera
instal·lació?
La primera instal·lació es farà a la coberta del Centre cultural i de congressos lauredià
amb plaques fotovoltaiques. Els primers estudis tècnics indiquen que és viable. Ara,
el Comú està preparant la documentació per al concurs públic. Al llarg dels primers
6 mesos de l’any l’adjudicació hauria d’estar feta.

El Comú incidirà en la problemàtica existent per rebaixar la velocitat dels vehicles
que circulen per l’av. Francesc Cairat?
A principi de març el Comú va convocar una reunió amb els veïns de Francesc Cairat
per explicar-los els canvis viaris que s’implantarien amb l’entrada en funcionament del
nou vial i ja va mostrar la seva preocupació amb aquest tema. En el marc de la Taula
de Mobilitat el Comú va formular la problemàtica de l’excés de velocitat i la solució
que es va aportar va ser la instal·lació de senyals lluminosos per detectar la velocitat.
Som coneixedors que hi ha conductors que no els respecten. En aquest sentit, la
policia va efectuar una campanya de control amb la instal·lació d’un radar durant 1 o 2
mesos i es va imposar un nombre important de sancions.
En la propera Taula de Mobilitat, el Comú insistirà en demanar mesures perquè hi hagi
seguretat en aquesta zona.

Existeix una problemàtica a la carretera de La Rabassa, abans de l’Hotel Bonavista,
els cotxes circulen molt ràpid. També caldria instal·lar un pas de vianants a la zona
ja que entre l’Hotel Bonavista i l’escola andorrana no n’hi ha cap
Traslladem el tema al departament de Circulació perquè agilitzi la creació del pas de
vianants.
El problema de l’excés de velocitat afecta tota la carretera de La Rabassa.
Una problemàtica que ja s’ha traslladat al ministeri d’Interior amb informes del
departament de Circulació. Els agents de circulació, a més, fan rondes periòdiques i
ens consta que la policia també. Però, no n’hi ha prou. Tornarem a traslladar aquest
neguit al Govern.
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Els veïns d’Aixirivall veiem una problemàtica amb els vehicles aparcats a la carretera
de La Rabassa. Hi ha alguna actuació prevista per evitar el perill per circular?
Volia manifestar la manca d’aparcament a la part baixa d’Aixirivall i sobretot la
velocitat amb la que circulen els vehicles que superen els 40 km/h. Hi haurà un
accident greu. Es podria fer alguna cosa al respecte, potser instal·lar indicadors
de velocitat?
Som coneixedors de la situació. Fins i tot el COEX ens ha fet arribar queixes que els
dies de nevades tenen dificultats per passar amb els vehicles per retirar la neu.
El Comú ja ha fet els primers contactes amb veïns propietaris de terrenys per conèixer
la seva predisposició per arribar a acords com ara permutes, traslladar edificabilitat o
bé lloguer i així obtenir places d’aparcament. Emprendrem converses amb ells els
propers dies.

Quan obrirà el centre de dia?
Ja està a punt per obrir. La Creu Roja, que en porta la gestió, està ultimant els darrers
preparatius a l’espera de tenir els permisos administratius. També és important que els
padrins que hi vagin estiguin vacunats contra la COVID.

La creació d’un centre de dia per a la gent gran implica que ja no hi haurà els locals
de la Llar de Lòria?
No. La Llar de Lòria, quan la situació sanitària ho permeti, tornarà al seu funcionament
habitual. Tot i que estan situats en el mateix edifici, el centre de dia és independent.

Han previst prendre mesures amb els coloms que embruten els carrers?
El Comú està a punt d’adjudicar un concurs que ho regularà. Una empresa aportarà
solucions a la problemàtica amb els coloms i les rates, entre d’altres.
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Són segurs per a la resta d’animals els tractaments que es fan per lluitar contra la
proliferació de l’eruga processionària del pi?
És un neguit compartit. Per això el Comú va contactar amb l’empresa que se n’ocupa
i amb el ministeri de Medi Ambient ja que alguns apicultors de la parròquia també
havien mostrat els seus dubtes. Hem pogut veure els informes que demostren que no
es tracta d’un productes tòxic per als animals ni per les plantes. Podem estar tranquils.
Els posem a disposició de qualsevol ciutadà que els vulgui llegir

El carrer Dr. Palau viu una problemàtica amb els orins i excrements de gossos.
Hi ha sancions però la gent no fa cas.
Se sancionarà als propietaris de gossos?
Tenim una ordinació que preveu sancions per als propietaris que no la compleixen.
La potestat de sancionar és dels agents de circulació i, en la seva presència, els propietaris
no tenen comportaments incívics. Reconeixem que és de molt difícil aplicació.

Estic d’acord amb el parc del Camp de Perot però crec que abans s’haurien de
reformar les voreres que rellisquen molt perquè la gent cau
Prenem nota i traslladem la problemàtica al departament de Manteniment perquè miri
què hi podem fer.
El parc és un projecte de la ciutadania que s’ha fet a través d’un procés de participació
i justament englobarà allò que es desprengui del procés. És una tendència que el
Comú vol implantar, volem que els ciutadans s’impliquin en la presa de decisions del
dia a dia.
Teniu previst transformar els hotels tancats en residències universitàries?
El Comú està treballant conjuntament amb les universitats presents a la parròquia per
determinar quines són les seves necessitats. Disposem d’un terreny al Prat Gran.
Som coneixedors que algun privat s’havia interessat en fer una inversió en un hotel
tancat però, no hi ha hagut entesa entre els privats.
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NATURLANDIA
Quan està previst presentar el pla de viabilitat de Camprabassa, SA?
Quin retorn tindran per al poble les accions que es volen fer?
Com unir Camprabassa amb la Cota 900, que el poble en surti beneﬁciat?
El pla de viabilitat es presentarà a la primavera – estiu.
La propera primavera, es presentarà refundació de Naturlandia que es basarà en una
redefinició de l’oferta d’activitats que tindrà dues vessants, la dirigida a un públic més
general que vol gaudir de l’entorn de muntanya gaudint de les emocions de manera
molt controlada, i la de la Cota 2.000 que oferirà activitats esportives més
identificades amb la muntanya i donant valor als aspectes més intrínsecs de la vida i
la història de les nostres valls.
S’està treballant amb una oferta complementària amb la del Comú. Per exemple, els
itineraris amb bicicleta de muntanya que plantejava el departament de Turisme.

Quin és el dèﬁcit de Naturlandia?
El punt d’equilibri dependrà del pla director i de les inversions que es puguin fer. No
s’estan plantejant grans inversions, sinó petites inversions que tinguin gran impacte en
els beneficis econòmics o de serveis. S’estan analitzant les oportunitats de negoci i la
rendibilitat. Per exemple, actualment en restauració s’està un 17% per sota de l’any
passat que va ser una any amb turisme i actualment pràcticament només es compta
amb el client del país. Hi ha un recorregut de creixement en la facturació.
També podem créixer en les activitats d’hivern, la Cota 2.000 s’havia infrautilitzat.
Actualment, si ens fixem en l’esquí de fons, estem al mateix nivell d’ingressos que la
temporada passada. Hem vist que tenim una possibilitat de creixement important. Les
activitats de neu es poden desenvolupar i completar l’esquí de fons que pot ser una
línia de negoci.
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NATURLANDIA
Quan està previst treure els animals del parc? On aniran? Els nascuts a Andorra
també podran sortir del país?
Aquestes decisions les haurà d’adoptar el consell d’administració de Camprabassa, SA.
No obstant, podem avançar que la direcció del parc està treballant en diferents
solucions per als animals depredadors. Un cop es disposi del plantejament global, el
consell d’administració prendrà la decisió. La voluntat és treure’ls del parc.

Els animals s’han d’estimar i cuidar (en referència a la mort del llop). Hi ha un equip
que no funciona
Els animals del Parc d’Animals de Naturlandia tenen totes les necessitats cobertes i
estan ben cuidats.
Pel que fa a la mort del llop, estem a l’espera de la necròpsia que en determinarà les
causes. Es prendran totes les mesures que calgui.
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