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Funció Pública
La incorporació, el passat estiu, 
d’una persona responsable de 
recursos humans ha permès fer 
una feina intensa pel que fa a la 
tramitació i aprovació de diversos 
textos jurídics relacionats amb 
els drets i deures del personal 
que treballa al Comú. Així, des 
de mitjans del mes de març 
els funcionaris disposen de 
cinc nous reglaments i dues 
ordinacions. Igualment, s’ha 
fet un organigrama nou i una 
reordenació dels departaments.

NATURLANDIA ES CONSOLIDA 
COM A SEU DE COMPETICIONS 
D’ALT NIVELL INTERNACIONAL
La celebració del Campionat del món de triatló d’hivern a Naturlandia amb la participació de més 200 atletes de fins a setze nacionalitats diferents 
ha consolidat l’estació com una candidata molt seriosa per acollir esdeveniments esportius de caràcter internacional. Tenint en compte la situació 
sanitària i la falta de neu que hi havia en el moment de celebrar la prova, el criteri va ser unànime i totes les parts implicades van coincidir que tot va 
resultar un èxit. El pla de Conangle va ser durant dos dies l’escenari d’una competició molt lluitada per part de primeres espases mundials d’aquesta 
duríssima disciplina que aplega córrer, muntar en bicicleta i esquí de fons en una mateixa prova.

Participació 
Ciutadana
Un dels compromisos de la majoria 
era la convocatòria regular de 
reunions de poble per posar al 
corrent a la ciutadania de totes 
les accions dutes a terme pel 
Comú. Finalment, el ministeri de 
Sanitat va donar llum verda a la 
celebració de la trobada que va 
tenir lloc al febrer a l’auditori 
Claror i en la qual la minoria va 
disposar d’un espai de temps 
a l’escenari per poder donar la 
seva visió sobre la situació de      
la parròquia.

Social
Des de fa més d’una dècada 
es ve celebrant el Consell 
d’Infants que permet que joves 
estudiants de la parròquia 
representin els alumnes de 
primària dels sistemes educatiu 
francès i andorrà. Aquest any, 
s’ha donat un pas més i s’ha 
estrenat el projecte Un dia amb 
els cònsols que va propiciar que 
vuit d’aquests joves consellers 
passessin per torns una jornada 
de treball amb els mandataris a fi 
de conèixer el dia a dia del Comú.

Turisme
El flamenc s’incorpora a l’ampli 
calendari d’esdeveniments de 
la parròquia amb diversos cicles 
programats dels quals el primer 
va tenir lloc a principis del mes 
de març amb tallers i dues 
actuacions al Claror de figures 
mundials d’aquesta disciplina 
artística catalogada per la 
Unesco com a Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat.
La iniciativa compta també 
amb el suport de l’ambaixada 
espanyola i diverses institucions 
del país veí.
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EDITORIAL
NATURLANDIA ES POSICIONA
EN L’ESCENA INTERNACIONAL

L’aposta del Govern d’Andorra i de quatre comuns per 

portar competicions internacionals d’alt nivell d’exigència 

física al nostre país va viure la primera de les cinc proves 

previstes els dies 19, 20 i 21 de març amb la disputa 

del Campionat del món de triatló d’hivern celebrat a 

Naturlandia. En plena recuperació de la pandèmia, però 

encara amb un estricte protocol sanitari i unes condicions 

meteorològiques gens favorables per la manca de neu,    

el cert és que va resultar tot un èxit.

Una fita que consolida la estació com un puntal per acollir 

proves d’alta volada, ja sigui tant a l’hivern com a l’estiu.    

És cert que la parròquia té una llarga trajectòria de la mà del 

trial amb la celebració d’innumerables proves mundials.  

I també que hem estat amfitrions de curses ciclistes com 

ara la Vuelta a España o bé la Volta a Catalunya. Però obrir 

les portes a d’altres disciplines esportives com ara el triatló 

en què una de les parts que han de completar els atletes 

passa per l’esquí de fons, és una magnífica oportunitat 

perquè les pistes de La Rabassa esdevinguin un referent a 

l’hora de celebrar tota mena de proves relacionades amb 

l’esquí nòrdic.

Naturlandia ha donat un exemple d’eficàcia, organització 

i bona gestió en una prova que va portar més de 500 

persones a la cota 2.000 i que no es va poder celebrar amb 

la normalitat desitjada. Si amb les dificultats assenyalades 

tot va sortir més que bé, podem dir sense risc d’equivocar-

nos que Naturlandia ha entrat de ple en el selecte club 

d’estacions d’esquí europees capaces d’acollir qualsevol 

competició per important que aquesta sigui.
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EL TEMA CENTRAL Comú de Sant Julià de Lòria

NATURLANDIA ES POSICIONA COM UN ESCENARI IDONI
PER A LA CELEBRACIÓ DE COMPETICIONS D’ALT NIVELL

“Ha estat un repte per a tothom, perquè la climatologia no ha ajudat i alguns 
trams presentaven mancances de neu”, va assenyalar Ajona que també va 
insistir en el fet que “han fet falta moltes hores de dedicació i recursos, 
però que l’esforç ha valgut la pena”. En definitiva, Naturlandia va demostrar 
que la instal·lació va estar a l’altura de l’esdeveniment i que hi ha potencial 
humà i logístic per acollir aquest tipus de proves. No cal oblidar que es van 
acreditar unes 450 persones que sumades a la trentena de treballadors 
del parc suposa un volum de persones gens fàcil de gestionar, donades les 
restriccions imposades per la situació sanitària.

En aquest sentit, és molt important el reconeixement de la feina feta             
per part dels responsables de la International Triathlon Union (ITU) que 
són els que tenen la darrera paraula a l’hora d’autoritzar la celebració de 
les competicions. Des de l’organisme es va lloar la feina feta per Andorra i  
es  va valorar de forma molt positiva el desenvolupament de les diferents 
proves.

“És un gran pas perquè, finalment, 
Sant Julià de Lòria es converteixi en un referent mundial 

en el desenvolupament d’aquests esdeveniments”

La recent celebració del Campionat del Món de Triatló d’hivern ha estat una 
mostra palpable que l’estació de Naturlandia està sobradament preparada 
per acollir competicions  internacionals d’alt nivell, ja sigui a l’hivern com a 
l’estiu. Tant des de la direcció del parc com des del Comú es va fer una valoració 
molt positiva de com es va desenvolupar tot. I més tenint en compte que a 
la complexitat que de per sí comporta l’organització d’una prova d’aquestes 
característiques, hi va haver els obstacles sanitaris i meteorològics. 

“És un gran pas perquè, finalment, Sant Julià de Lòria es converteixi en 
un referent mundial en el desenvolupament d’aquests esdeveniments”,              
va afirmar el cònsol major, Josep Majoral, que també va afegir que ha estat 
“una prova de foc i s’ha aprovat amb molt bona nota”. Prenent com a base 
aquest argument, el mandatari es va mostrar disposat a treballar amb les 
institucions per aconseguir que la parròquia sigui la seu de més proves 
internacionals.

En una línia paral·lela, es va expressar el director de Naturlandia,                       
Xabier Ajona, que va destacar la coordinació que ha existit entre totes les 
parts involucrades i va posar en relleu la predisposició i els esforços que 
es van dur a terme per part del COEX, el Govern, el Comú, la multinacional 
Ironman i Naturlandia.
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EL TEMA CENTRAL Comú de Sant Julià de Lòria

NATURLANDIA ES POSICIONA COM UN ESCENARI IDONI
PER A LA CELEBRACIÓ DE COMPETICIONS D’ALT NIVELL

Un esforç titànic amb transport de neu 
en camions i un estricte protocol sanitari
A més d’un protocol sanitari molt estricte imposat per Sanitat es va afegir el 
problema de la meteorologia. La manca de neu feia perillar la prova perquè 
els responsables de la ITU haurien pogut anul·lar al menys la disciplina 
d’esquí de fons si el recorregut no estava degudament cobert. Així, dos dies 
abans de la celebració de la prova des de l’organització es va decidir portar 
neu des del port d’Envalira en camions i cobrir aquelles zones que estaven 
pelades i on es veia clarament la terra. Salvat aquest obstacle hi havia un 
altre no menys important: la seguretat sanitària.

D’aquesta manera, l’obligació era que tothom que estigués relacionat amb 
la prova havia de passar una prova TMA o bé mostrar que s’havia fet alguna 
mena de test que acredités estar lliure de COVID. La majoria va optar per la 
primera opció i a primera hora del divendres, atletes, organització, premsa, 
autoritats... van passat una prova TMA com a condició sine qua non per 
obtenir l’acreditació. Es va aprofitar l’experiència del dispositiu que es va 
posar en marxa per les festes de Nadal amb els tests d’antígens instal·lant 
taules a la primera planta de l’aparcament soterrani de la plaça. El sistema 
de detecció, però, va ser molt més sofisticat i a través d’un codi QR en poc 
menys de 20 minuts es tenia el resultat de cada persona. 

Per garantir l’absència d’aglomeracions a la cota 2.000 es van preveure  zones 
per a les autoritats i per al públic en general que podia accedir a través d’uns 
busos que els transportaven des de la cota 1.600 on havien d’estacionar els 
vehicles particulars. Igualment, durant els dos dies de competició també hi 
va haver un control de circulació a la cruïlla de La Peguera per evitar que 
accedís gent des d’Aixirivall.

Una gran cobertura mediàtica amb 
programes monogràfics
Un esdeveniment de caràcter internacional sol suscitar molt
interès per part dels mitjans de comunicació. A banda de 
les desenes de periodistes i fotògrafs que es van acreditar,                           
els mitjans del país van parlar molt sobre la prova molt de temps 
abans de celebrar-se. A les portes de l’inici de la competició,            
la Cadena SER va organitzar una programació especial al 
vestíbul del Centre cultural. Van ser unes taules de diàleg i en la 
primera van prendre part el cònsol major de Sant Julià de Lòria,                           
Josep Majoral, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, 
Jordi Gallardo i el director regional d’Ironman per al sud d’Europa, 
Agustí Pérez. En ser preguntat per la importància que la celebració 
d’aquest esdeveniment suposava per a la parròquia, Majoral va 
respondre premonitòriament que “pot ser la punta de llança per 
situar l’estació d’esquí de La Rabassa-Naturlandia com un referent 
mundial per a la pràctica de competicions d’esquí de fons”.

A primers de març, va tenir lloc la roda de premsa de presentació 
amb la presència del ministre de Presidència, Economia i Empresa, 
Jordi Gallardo i el cònsol major Josep Majoral. Tots dos van destacar 
que aquest nou esdeveniment internacional en el nostre calendari 
reforça Andorra com una de les millors opcions per celebrar 
esdeveniments de primer ordre mundial. La cerimònia inaugural 
va tenir lloc a l’auditori Claror i va ser un acte molt auster amb 
breus intervencions de Majoral, el cap de Govern, Xavier Espot,      
la presidenta de la ITU, Marisol Casado i l’andorrà Xavi Jové que va 
parlar en nom dels atletes.

Tothom estava obligat a passar una prova TMA o bé
acreditar estar lliure de COVID
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EL TEMA CENTRAL Comú de Sant Julià de Lòria

NATURLANDIA ES POSICIONA COM UN ESCENARI IDONI
PER A LA CELEBRACIÓ DE COMPETICIONS D’ALT NIVELL

Noruega i Itàlia van ser els grans 
triomfadors del campionat celebrat sota 
un fred intens però amb molt de sol
El triatló és una dura disciplina esportiva que es disputa tan a l’hivern com 
a l’estiu. En el primer dels casos consisteix en curses a peu, de BTT i d’esquí 
de fons en modalitats individuals i per equips. Els participants del Mundial 
celebrat a la cota 2.000 van haver de completar 7,6 quilòmetres a peu,
12 en BTT i 12 en esquí de fons. Noruega i Itàlia van ser els països que més 
medalles van acumular en els dos dies de competició que van transcórrer 
sota un intens fred però amb molt de sol. Els nòrdics es van emportar l’or en 
les categories Elite i júnior masculina i la de relleus mixta, així com la júnior 
femenina mentre que els transalpins es van emportar la categoria Elite 
femenina i la sub23 masculina, la plata en relleus i el bronze Elite masculí.

Rússia, que està suspesa per quatre anys per competir internacionalment per 
dopatge, només es va fer amb l’or sub23 en categoria femenina. Els esportistes 
d’aquest país van estar presents a Andorra sota el nom d’Atletes de la Federació 
Russa, que és la fórmula sota la qual es permet participar els esportistes 
russos que demostrin que no han pres substàncies prohibides.

 
El que a priori partia com a gran favorit, Pavel Andreiev es va haver de 
conformar amb la segona plaça per darrera del noruec Hans Christian 
Tungesvik, mentre que l’italià Giuseppe Lamastra, que durant molt de temps va 
estar al capdavant de la prova, va pujar al tercer lloc del caixó. En la categoria 
femenina la transalpina Sandra Mairhofer va creuar la primera la línia de 
meta amb un temps d’una hora i trenta-dos minuts, mentre que darrera 
d’ella van entrar l’austríaca Romana Slavinec i la russa Anna Medvedeva.

 

A més, en les mateixes curses van competir diversos atletes menors de 
23 anys dels quals dos es van proclamar campions del món: l’italià Mattia 
Tanara i la russa Nadezhda Belkina. L’únic representant andorrà, Xavier Jové 
va entrar en la setzena posició d’un total de 25 participants. Un resultat 
força meritori si es té en compte que era el seu primer triatló d’hivern i 
va aconseguir entrar per davant d’atletes molt més experimentats com ara 
els espanyols Eneko Llanos i Víctor del Corral, dels quals el primer es va 
proclamar campió del món d’estiu el 2003.

Els cònsols Josep Majoral i Mireia Codina van estar 
presents per seguir les sortides programades i participar 

en el lliurament de medalles juntament
amb d’altres autoritats 
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SESSIONS PLENÀRIES Comú de Sant Julià de Lòria

si davant els arguments del ministre, podem treure l’aigua clara”. Per aquest 
motiu, cada comú va mirar acuradament el tema amb els interventors”. 

En la reunió corresponent al mes de març, les corporacions comunals 
van fer públic un estudi que posava de relleu que la reclamació per les 
transferències del 2017 que no han percebut no ha prescrit i també “els dona 
la raó” sobre l’import reclamat. És per aquest motiu que les set corporacions 
es van emplaçar a mantenir una trobada amb el Govern per exposar les 
conclusions d’aquest document i mirar d’arribar a un acord amb l’executiu. 

Un cop va conèixer l’informe Jover, es va mostrar “sorprès” pel resultat del mateix 
i va destacar que la “posició del Govern és sòlida” i es basa no només en el criteri 
jurídic que ha estat avalat per la intervenció del Govern i també pel Tribunal 
de Comptes sinó que ha estat una pràctica habitual dels diferents executius. 

Així, Jover va recordar que el “gran debat” gira al voltant de la frase que 
determina que aquesta transferència es fa en relació als ingressos que 
“efectivament han estat liquidats”. Per al ministre, la controvèrsia rau en el 
fet que els comuns consideren que és tot el que s’hagi liquidat i el Govern 
fa la interpretació que es tracta del que realment s’ha cobrat. “Sembla lògic 
distribuir el que realment s’ha cobrat”, va defensar Jover, que va afegir que el 
Tribunal de Comptes ja va “deixar clar” que l’executiu va fer les transferències 
que li tocava i en base als mateixos càlculs que van fer servir executius 
anteriors. L’import global de la reclamació ascendeix a uns set milions que 
s’haurien de repartir entre les set corporacions.

Els comuns van fer pinya per demanar 
al Govern el pagament de les 
transferències pendents
En la primera reunió de cònsols de l’any celebrada a Sant Julià de Lòria,         
els mandataris de les set parròquies van refermar davant el ministre 
portaveu i de Finances, Eric Jover, la reclamació dels diners que consideren 
impagats corresponent a les transferències de l’any 2017. Tots consideren 
que hi ha un deute, contràriament al que defensa el Govern. Per aquesta 
raó, totes les corporacions van encarregar estudis jurídics per analitzar la 
situació particular i, d’aquesta forma, reforçar els arguments que els fan 
demanar aquest import, d’uns set milions en global.
 
La reunió de cònsols va tenir lloc just quatre dies desprès que Jover, negués al 
Consell General cap deute amb els comuns, malgrat la demanda formulada, 
tant pels actuals mandataris com pels seus antecessors. Segons va explicar 
després de la trobada, el cònsol Josep Majoral,“de manera unànime li hem 
expressat el nostre desacord i li hem dit que tenim pendent aquest pagament 
i així ho hem posat de manifest en els pressupostos”, va afirmar. Per la seva 
banda, la cònsol escaldenca Rosa Gili va assenyalar la “sorpresa” pel fet 
que “es digui que no s’ha canviat el criteri” i es va demanar “per quina raó, 
doncs, interventors i cònsols ho van demanar el 2017”.

Ara bé, davant els arguments exposats pel titular de finances -centrats 
principalment en el fet que el càlcul dels diners a transferir s’han de fer 
sobre els imports provinents de taxes i impostos efectivament cobrats 
durant l’exercici i no pas els liquidats-, els comuns volen refermar els seus. 
Majoral va afegir que “hem acordat reprendre el dossier per intentar mirar 

Un estudi posa de relleu que la reivindicació de les 
administracions locals està completament fonamentada
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Bona acollida a la primera reunió
de poble per fer balanç del primer any 
del mandat
Finalment, el dimarts 2 de febrer es va celebrar la primera reunió de poble per 
presentar, entre d’altres temes, el balanç del primer any de mandat de l’actual 
majoria comunal, tot i que també va haver un espai per tal que la minoria 
pogués expressar la seva visió del què han donat de sí aquests 12 mesos. 
L’acte va tenir lloc a l’auditori Claror amb unes estrictes mesures sanitàries 
que són les mateixes que s’apliquen per a les representacions teatrals. 

Pel que fa al format, es va optar per exposar als assistents la feina feta a 
través de dibuixos, vídeos i projeccions per tal de, com va dir el cònsol major, 
Josep Majoral “fer més amena la trobada”. Al final, es va donar la paraula als 
assistents per tal que poguessin plantejar els possibles neguits. Amb aquest 
propòsit, es va optar per la fórmula tradicional de demanar la paraula         
“in situ”, però també es va habilitar un número de telèfon per poder enviar 
preguntes per whastapp que s’anaven contestant en temps real.

En primer lloc va intervenir la cònsol menor que va presentar l’acte, 
posteriorment es va donar pas a un representant de l’empresa auditora 
per explicar l’estat financer del Comú i després ja va prendre la paraula 
el cònsol major. Igualment, es va presentar als assistents el director de 
Naturlandia Xabier Ajona, encara que abans havia intervingut el conseller 
de la minoria Cerni Cairat. En la recta final de l’acte van ser els dos cònsols 
qui des de sobre de l’escenari van explicar els projectes més importants a 
desenvolupar en aquest 2021.

Pel que fa al contingut, es va anunciar que Naturlandia estrenarà una nova 
imatge a partir de la pròxima primavera. Segons va comentar Ajona, la idea 
és impulsar una refundació del parc “com a centre d’activitats” els 365 dies 
de l’any que faci possible que el parc sigui “un atractiu turístic del país”. 
Aquesta iniciativa demana una millor “definició de l’oferta”, començant per 
crear “una nova marca que expressarà molt millor on estem”; enfocar la cota 
1.600 “a activitats recolzades en les instal·lacions mecàniques ja existents”, i 
recuperar l’autenticitat d’un entorn de muntanya a la cota 2.000, que estigui 
enfocat “en generar experiències autèntiques de natura i muntanya”. 

Tot plegat amb una nova oferta gastronòmica i la possibilitat d’oferir als 
visitants “petites alternatives d’allotjament experiencial” acompanyades 
d’una “petjada de carboni neutra”. 

Respecte d’un possible tancament de Naturlandia a conseqüència de les 
xifres econòmiques negatives, Ajona va recordar que ja es va impulsar un 
informe sobre l’estat actual de les finances de la societat i, com a conclusió, 
se’n va extreure que “per a les finances comunals, podria ser pitjor el 
tancament que intentar tirar endavant el projecte”. 

La nova imatge i marca del parc quedarà recollida en un pla director 
de viabilitat que, per ser una realitat, haurà de ser aprovat pel consell 
d’administració de Camprabassa. 

En relació als projectes més immediats, alguns d’ells, que s’havien de posar 
en marxa el 2020, es van haver d’ajornar a aquest any a conseqüència de 
les dificultats que ha imposat la crisi sanitària. Així, entre les principals 
apostes del comú hi ha la d’esdevenir una parròquia referent en el món 
de la sostenibilitat. Per donar un primer pas en aquest sentit, la corporació 

ja va treure a concurs públic la coberta del Centre cultural i de congressos 
lauredià “perquè algú inverteixi amb un petit parc fotovoltaic d’uns 20kW”, 
que suposaria “una oportunitat de negoci” i que la parròquia es pugui 
convertir en una parròquia capdavantera.

D’altra banda, tal com ja es fa fer públic a la darrera reunió de cònsols,             
la parròquia presentarà la seva candidatura de la Unesco com a ciutat 
creativa; la creació d’un nou espai públic situat a la zona de Rocacorba 
amb l’objectiu d’eliminar la inundabilitat de l’avinguda Rocafort, guanyar un 
espai públic i dinamitzar la part alta de la parròquia; obtenir el segell de la 
biosfera en referència al turisme sostenible, que té com a finalitat entrar “en 
una xarxa de ciutats” que segueixen uns mateixos estàndards sostenibles; la 
creació d’un parc verd situat a la zona del nou vial, i el nou parc infantil a la 
zona del Camp de Perot, un projecte que per primera vegada estarà definit 
per la ciutadania.

Continua a la pàgina següent >

La minoria va tenir l’oportunitat de donar al poble
la seva visió del primer any de mandat
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Però el projecte més ambiciós és el de fer de Sant Julià de Lòria una 
parròquia universitària. Fins al moment, a part de la Universitat d’Andorra i 
des de principis d’any l’escola d’aviació, la parròquia comptarà en breu amb 
la Universitat Carlemany i l’Europea. Igualment, Majoral va desvetllar que la 
setmana passada una universitat espanyola es va posar en contacte amb el 
comú per instal·lar-se a la parròquia en un futur pròxim.

En aquest sentit, el cònsol va defensar que “Sant Julià de Lòria necessita 
una residència universitària per fer créixer les universitats instal·lades” i 
promocionar també l’arribada de noves. L’objectiu és que la parròquia 
esdevingui un referent universitari amb un campus, que estigui format,         
a més, per negocis comercials i de restauració. 

En relació amb l’exercici d’enguany, el conseller de la minoria, Cerni Cairat, 
va retreure que s’hagi fet el pressupost 2021 “de manera unilateral”. Des de 
la minoria es creu que el comú ha de comptar amb uns “comptes flexibles” 
i, per assolir-ho, “caldrà un replantejament de les prioritats”. A més, Cairat 
també ha assegurat que és important “fer una anàlisi acurada de l’impacte 
de la Covid a la parròquia” no només fent una valoració tenint en compte les 
altes i les baixes registrades de les empreses. 

Pel que fa al balanç del primer any de mandat, Majoral va reconèixer que, 
durant aquest any, “ens hem trobat amb una situació que ningú s’esperava”, 
ja que la crisi sanitària, les dues esllavissades a les carreteres secundàries 
i l’esllavissada de la Portalada “ens va fer treballar de manera diferent amb 

unes condicions no massa òptimes”. Tot i això, va dir que ha estat un primer 
any de mandat “positiu” quant als projectes “que hem pogut anar tirant 
endavant”, posant com a exemple la reforma dels contenidors, l’accés directe 
al centre del poble des de la carretera de Nagol, accions socials com l’hort 
solidari en benefici de Càritas Parroquial i les famílies més necessitades,        
i altres ajudes a nivell econòmic relacionades amb el cobrament de tributs.

Entre les preguntes més repetides entre el públic, van destacar els dubtes i 
neguits en relació amb la viabilitat de Naturlandia, el problema de velocitat 
que continua havent a l’avinguda Francesc Cairat tot i la instal·lació dels 
radars pedagògics, el lliscament que provoquen algunes voreres o la creació 
de nous canals de comunicació i la potenciació dels ja existents.

El cònsol major va assegurar que “ens hem trobat
una situació que ningú esperava que ens ha fet treballar 

d’una forma diferent”
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Aprovades la nova reglamentació
de Funció Pública i una ordinació per 
mirar de finalitzar les urbanitzacions 
inacabades

A mitjans de març va tenir lloc una sessió ordinària del Consell de Comú 
en què es van tractar diversos temes, en especial de caràcter econòmic i 
urbanístic. L’equip de govern i la minoria van evidenciar discrepàncies en 
relació als pagaments reconduïts del 2020 que pujaven a 2,14 milions d’euros 
i que els tres consellers de Desperta Laurèdia consideraven excessius. De la 
seva banda, el cònsol major, Josep Majoral, va deixar clar que “la corporació 
respecta els seus compromisos i hi ha uns pagaments que s’han d’efectuar”.

Entre els reconduïts figuraven l’1,6 milions d’euros pel cadastre i els 600.000 
pel dipòsit d’aigua que s’està construint a Certés i que ha de garantir a futur 
el subministrat d’aigua al quart de Nagol. En aquest sentit, Cerni Cairat va 
considerar “caldria replantejar algunes de les inversions previstes perquè 
aquest any continuem amb la previsió de davallada d’ingressos” i va justificar 
així l’abstenció en la votació d’aquest punt. Mentre, Majoral va afirmar que 
“no veig coherència perquè van votar a favor de la construcció del dipòsit i 
ara s’abstenen” i va dir ser conscient que el pressupost 2021 ja contempla 
aquesta disminució d’ingressos. 

En paral·lel, es va aprovar també una ordinació per acabar les urbanitzacions 
que estan inacabades i poder cobrar, posteriorment, els treballs als residents. 
Majoral va reconèixer que “aquesta problemàtica perjudica el creixement de 
la parròquia des de fa anys”. N’hi ha una trentena que es van dividir l’any 
2012 en 53 polígons d’actuació i 635 parcel·les. En un càlcul estimatiu fet 
en aquell moment el cost total dels treballs a fer fregava els cinc milions 
d’euros. Les dificultats per aconseguir la conclusió dels treballs és que és 
necessari un acord de tres quartes parts dels veïns.

En molts casos, aquest quòrum mai es donava per diferents raons de les 
quals destacava el desconeixement dels propietaris. Un altre aspecte a tenir 
en compte és que en molts casos, es tracta de gent que no es troba al 

país, el que fa més difícil la situació. Els propietaris s’han de fer càrrec 
de la instal·lació de l’enllumenat, les voreres i el clavegueram de les                         
seves parcel·les, així com de la part corresponent de l’enquitranament 
de l’accés ja que en moltes urbanitzacions els vials encara són de terra. 
El cònsol va assenyalar que hi ha propietaris que “no poden o no estan 
disposats a pagar”.

La primera urbanització on s’actuarà serà la de la Font de la Vall, a Aixirivall, 
amb una inversió de 20.000 euros, tot i que el cònsol va deixar clar que          
“el Comú no té la capacitat econòmica per acabar-les totes” i que s’ha 
començat per aquesta perquè l’import és petit”. L’esperança de la corporació 
és que a la resta d’urbanitzacions “els mateixos propietaris s’acabin posant 
d’acord”.

Igualment, en la sessió es van aprovar diversos reglaments relatius al 
personal com ara el de funcionament intern o el de la nova estructura 
organitzativa de cada departament. Aquesta feina es venia gestant des de 
la incorporació al mes d’agost passat d’un responsable de recursos humans 
que des del primer moment va agafar aquesta qüestió com una prioritat.

Els responsables dels departament van poder treballar en els reglaments i 
van poder aportar les seves propostes a Recursos Humans que en paral·lel 
va treballar amb una empresa contractada pel Comú per a la seva elaboració. 

Es van fer reunions amb els caps de departament i amb tot el personal 
i posteriorment es va fer una presentació del nou organigrama en una 
trobada celebrada a l’auditori Rocafort durant el mes de febrer. 

Finalment, es van poder presentar esmenes al redactat final de les quals 
algunes van ser acceptades. En tot cas, cal destacar que el text no contempla 
rebaixes salarials a ningú. Altres reglaments que es van aprovar són el 
d’horaris del personal, el de compensacions el de carrera professional 
horitzontal i la gestió de l’acompliment. 

Els propietaris s’han de fer càrrec de l’enllumenat,
les voreres i el clavagueram
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Un pas més per esdevenir la parròquia 
universitària d’Andorra
Sant Julià de Lòria va donar a principis de febrer un pas més per assolir 
l’objectiu d’esdevenir la parròquia universitària d’Andorra. La corporació 
laurediana va signar a Casa Comuna un conveni de col·laboració amb la 
Universitat Europea IMF (eUniv) per tal que el Comú pugui disposar de 
recursos humans del centre educatiu especialitzats en diferents àmbits 
sempre que sigui necessari i, a més, des de la universitat s’han ofert a 
participar en totes aquelles iniciatives polítiques que la corporació impulsi 
per arribar a l’objectiu fixat. Segons va explicar el cònsol major, Josep 
Majoral, aquesta signatura evidencia “la voluntat de créixer en el món de 
l’educació i del coneixement en general”. El Comú ve mantenint des de fa 
mesos  reunions amb totes les universitats instal·lades a la vila i també amb 
el ministeri d’Educació. Durant aquestes trobades s’ha estat treballant en la 
confecció del projecte que permeti a Sant Julià de Lòria convertir-se, tot ell, 
“en un campus universitari”.
 
El rector de la Universitat Europea IMF, Antoni Noguero, va declarar que la 
voluntat és col·laborar en la internacionalització de la parròquia en l’àmbit 
educatiu, sobretot pel que fa al sector tecnològic, què és el que actualment 
es troba en fase d’expansió, tal com s’ha evidenciat amb la irrupció de la 
pandèmia. La col·laboració no inclou cap prestació ni té transcendència 
econòmica, ja que és de naturalesa institucional. Des de la institució, a més, 
van demanar al Comú “que les nostres iniciatives”, com és el cas d’actes 
acadèmics solemnes o presentacions de tesis doctorals, es difonguin a la 
parròquia” mitjançant els mecanismes de comunicació ja existents.

Majoral va comentar que la universitat també ha fet propostes que, segons 
la seva viabilitat, es miraran de tirar endavant. Una d’elles és “intentar” 
que l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) 
s’instal·li a Sant Julià, i a través dels contractes establerts amb les diverses 
institucions, també es treballarà per fer possible l’arribada de la Universitat 
Catalana d’Estiu (UCE), que actualment es fa a Prada de Conflent, tot i que 
“anys enrere ja hi havia una jornada que es feia a Sant Julià”, malgrat que va 
acabar traslladant-se a Andorra la Vella.

La Universitat Europea IMF ja es troba en funcionament i aquest està sent 
el primer curs escolar de funcionament. El centre ofereix a Andorra els cinc 
bàtxelors regulats pel Govern, i compta amb formació fins a arribar al doctorat. 

Segons els responsables de la institució, amb el temps “s’anirà ampliant” 
l’oferta, sobretot pel que fa als temes tecnològics, “que aniran a més”, ja 
que és un punt “fonamental”. La universitat ofereix coneixement en format 
virtual perquè “moltes persones necessiten treballar i estudiar” a la vegada.

Els cònsols van visitar les 
instal·lacions de la Universitat 
Carlemany a Casa Ivo
L’oferta educativa de la parròquia no ha parat de créixer els darrers 
anys amb la implantació de nous centres que venen a completar 
l’oferta de la Universitat d’Andorra (UdA). És el cas de la Universitat 
Carlemany, un centre propietat del potent grup espanyol Planeta 
que des del mes de febrer opera en unes noves instal·lacions 
ubicades a Casa Ivo. Els cònsols Josep Majoral i Mireia Codina van 
mantenir una trobada amb el rector del centre Ramon Copons i 
el director general de Formació i Universitats del Grupo Planeta, 
Carlos Giménez que els van mostrar les instal·lacions.

Majoral es va mostrar interessat pel fet que una de les 
senyes d’identitat de la Carlemany sigui l’orientació envers el 
desenvolupament sostenible, ja que és també una de les línies 
mestres de treball del Comú. Per motius sanitaris no es va fer cap 
acte oficial d’inauguració ja que es preveu fer un cop es relaxin les 
mesures sanitàries.

Joaquim Rodríguez va lliurar als cònsols 
el maillot de l’edició 2020 de La Purito 
La pandèmia va evitar que l’edició 2020 de la popular cursa La Purito es 
pogués celebrar. Tot i així, l’exciclista i organitzador de la prova Joaquim 
“Purito” Rodríguez, va fer la tradicional visita als cònsols per lliurar-los el 
mallot que haurien vestit els participants. Acompanyat del també membre 
de l’organització Àngel Edo, “Purito” va signar la penyora en presència 
dels mandataris Josep Majoral i Mireia Codina. Per regla general, aquesta 
trobada serveix per fer balanç de l’edició anterior de la cursa i conversar 
sobre els detalls de la propera. A hores d’ara, encara no se sap si l’evolució 
de la COVID 19 permetrà que es pugui celebrar la cursa en aquest 2021, 
encara que està programada en el calendari d’esdeveniments. 
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La propietat de l’antic hotel Bonavista, a la carretera de la Rabassa,                     
va començar a primers d’any els treballs de rehabilitació amb l’objectiu de 
destinar-lo a pisos de lloguer. Pel moment, sortiran una desena de pisos al 
mercat després de la reconversió d’aquest edifici de sis plantes tancat des 
de principis dels anys 90, i hi ha dipositades moltes esperances que ajudi a 
resoldre part dels problemes d’accés a l’habitatge que ara mateix hi ha a la 
parròquia. També compta amb dues noves promocions, una de destinada 
al lloguer i l’altra, a la venda. “Quan tots aquests pisos surtin al mercat, 
l’oferta es veurà sensiblement ampliada”, va assenyalar el cònsol major de 
la parròquia Josep Majoral. 

A priori, la major oferta de pisos de lloguer hauria de comportar un descens 
de preus al mercat immobiliari. El Comú no disposa de terrenys per liderar 
projectes d’habitatge social, per la qual cosa aquesta iniciativa de la 
mà d’alguns privats és l’única que hi ha ara mateix a sobre de la taula.               
L’únic terreny cèntric que té és el Prat Gran, i com assenyala el cònsol major 
“està vinculat al projecte Ciutat universitària”. 

L’edifici de l’antic hotel Bonavista es convertirà en un bloc de pisos de lloguer

Pel que fa a la rebaixa del 10% al 0% en el percentatge de cessió que han fet 
d’altres comuns, Majoral defensa que “no el rebaixarem perquè és una de les 
principals fonts d’ingressos del Comú, i si talléssim aquesta aixeta el pressupost 
podria arribar a patir”. Així que Sant Julià mantindrà la cessió i ho fiarà de moment 
tot a la rehabilitació d’edificis antics perquè es pugui reorientar cap al lloguer.

A mitjans del mes de febrer van començar les obres per al desdoblament 
dels accessos nord del túnel de la Tàpia a Sant Julià de Lòria, uns treballs que 
van implicar modificacions del trànsit a la CG-1 i que van quedar enllestits 
a primers d’abril. Mentre van tenir lloc, l’accés al nucli urbà en sentit sud 
es feia a través del túnel de la Tàpia i de la plaça Laurèdia, a excepció dels 
autobusos i bicicletes. En sentit contrari, és a dir, en direcció a Andorra la 
Vella, per sortir del nucli de Sant Julià de Lòria els vehicles que optessin per 
passar pel túnel ho podien fer amb normalitat, però aquells que triaven la 
part alta del poble havien de passar pel pas elevat, ja que la part inferior on, 
entre d’altres edificacions hi ha una benzinera, estava tallat al trànsit. 

Amb motiu del neguit que van generar les obres, a primers de març el Comú 
va convocar els veïns de la zona alta de la vila per informar-los. L’actuació 
estarà enllestida a finals d’abril i correspon a la primera fase d’un projecte 
del Govern que servirà per establir un carril reversible entre Aixovall i el 
carrer Isidre Valls.

D’aquesta manera, s’eliminarà el carril en sentit nord que passa per sota 
del pont, és a dir, en direcció a la capital, i es guanyarà un carril addicional 
a la boca nord del túnel de la Tàpia, que es complementarà amb un altre 
de reversible. Durant la trobada, a la qual hi van assistir una vintena de 
persones, el cònsol major Josep Majoral va recordat que la voluntat de la 
corporació és “continuar amb la línia que portem des de l’inici del mandat”, 
que es basa en posar en pràctica una política de transparència, malgrat que 
no sigui una obra impulsada pel Comú.

El Comú va informar sobre les obres de millora als accessos del túnel de la Tàpia 
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Les obres de construcció del dipòsit d’aigua de Nagol continuen a bon ritme
Les obres de construcció del nou dipòsit d’aigua de Nagol que en principi estaran enllestides el proper mes de juny, continuen a bon ritme. Amb l’estructura 
quasi acabada, a finals de març van fer-se treballs per enfortir-la amb formigó. El dipòsit, situat en el límit entre Llumeneres i Certés, tindrà una capacitat de 
500 m3 i garantirà l’abastiment d’aigua a futur encara que hi hagi noves construccions.

L’obra més important que fins ara ha iniciat el Comú és el dipòsit 
d’aigua de Nagol del qual ja en donem explicacions en aquest mateix 
butlletí, però també hi ha altres treballs que, tot i que són de menor 
quantia, també són rellevants. Així, s’ha instal·lat un pas canadenc al 
camí dels conreus de Certers, s’ha construÏt un mur en el quilòmetre 
2,8 de la carretera de La Rabassa i s’ha refet un altre a Certers. 

A més, s’han col·locant reixes pluvials a la carretera de La Rabassa a 
l’alçada de Juberri i s’està condicionat un terreny per construir un parc 
a la zona de Camp de Perot. Son treballs que tots junts a penes sumen 
un import de 100.000 euros de cost, però que tenen la seva importància 
en la millora d’alguns serveis de manteniment com ara canalitzacions 
d’aigua, eixamplaments, estabilitzacions o acotament del bestiar.

Altres obres menors per un import proper als 100.000 euros
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Sis comuns subvencionen la totalitat
de l’anàlisi de l’ADN caní fins el proper
31 d’agost
El registre caní mitjançant anàlisi d’ADN serà obligatori l’any 2022. En aquest 
sentit, per facilitar-ne la gestió, els comuns de Canillo, Encamp, Ordino,         
la Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria assumeixen des del dilluns 
25 de gener i fins al 31 d’agost, el cost íntegre de 28,50 € corresponent a 
l’anàlisi d’ADN. Aquest registre permet solucionar temes molt importants, 
com l’abandonament o el robatori de gossos, i la localització dels propietaris 
incívics que no recullen els excrements de les seves mascotes als                 
espais públics.
 
Amb el perfil genètic s’identifiquen els gossos i els seus propietaris amb una 
fiabilitat del 100%, a partir dels excrements recollits al carrer. No es tracta 
només de sancionar una actitud incívica sinó que es fa front a un problema 
sanitari. Per tal de difondre l’inici del període per recollir les mostres d’ADN, 
els comuns de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella i          
Sant Julià de Lòria van posar en marxa la campanya: El seu ADN l’identifica, 
per més que dissimulis, amb la intenció de transmetre a la ciutadania el 
procés i els avantatges de fer el registre abans que sigui obligatori, a principi 
del 2022. 

Cada comú facilita el formulari necessari a partir del qual el veterinari realitza 
una extracció de sang al gos amb la qual es durà a terme l’estudi genètic. 
Els resultats s’inclouen a la base de dades del RAC (Registre d’Animals 
de Companyia) del Govern. Un cop finalitzat el procés, es lliura una xapa 
identificativa amb un codi QR individual per al collaret del gos. 

El període de gratuïtat de l’extracció finalitza el 31 d’agost. No obstant això, 
totes les sol·licituds que s’hagin recollit als comuns abans d’aquesta data 
tindran vigència fins el darrer dia d’aquest any. D’aquesta manera, es pretén 
evitar aglomeracions a les consultes veterinàries i aprofitar els períodes de 
vacunacions de les mascotes per extreure l’ADN d’una mostra de sang. Els 
comuns estudiaran ampliar el termini de gratuïtat en funció del seguiment 
de la campanya. A partir de l’1 de gener de 2022, els propietaris que no hagin 
dut a terme la identificació mitjançant genotipatge del seu gos, podran ser 
sancionats amb una multa de fins a 300 €.  

Els comuns i la concessionària van 
començar una campanya per ensenyar 
a reciclar de forma més eficient
Si demanem una pizza al nostre domicili i desprès ens volem desfer de la 
caixa en la qual ens l’han portat, a quin contenidor de reciclatge l’hauríem 
de llençar?. Quasi el cent per cent dels preguntats per aquesta qüestió 
respondrien que al de color blau, el de paper i el cartró. S’equivocarien. 
Les restes de menjar i d’oli que taquen el material fan impossible el seu 
reciclatge. I, com aquests errors, a l’hora de tirar les coses als punts de 
brossa, se’n fan molts. Per això, els set comuns i l’empresa responsable 
de la recollida, Pirinenca de Serveis, van encetar a mitjans de març una 
campanya per resoldre aquests dubtes, amb una App específica i punts 
d’informació parroquials com a punta de llança.

L’objectiu d’un pla d’acció que s’allargarà durant tot el 2021 és “millorar 
la qualitat” del material que es va abocant als diferents contenidors, 
segons va explicar la directora del departament d’Higiene i Medi Ambient 
del comú d’Encamp i representant de les corporacions a la comissió de 
seguiment de residus, Vanessa Carrascosa. Ella va ser l’encarregada de 
presentar la iniciativa, juntament amb Josep Gómez, gerent de la societat 
concessionària des del 2016 de la recollida selectiva que va remarcar que 
“l’important no és la quantitat, sinó la qualitat”. 

El principal problema que s’ha detectat en els darrers temps és que encara 
hi ha molts residus abocats als contenidors del reciclatge que no haurien 
de ser-hi. I això, va indicar Carrascosa, es deu al fet que “hi ha dubtes”.      
És aquí on ha voler posar l’exemple dels envasos de paper o cartró que es 
tiren amb restes de menjar o oli i que justament fa que sigui impossible 
reciclar-los. Per això, el repte marcat és que “hem de millorar la qualitat del 
residu” i la via és un pla d’acció mitjançant el qual s’invertiran uns 100.000 
en els propers mesos. Reciclem bé és el nom genèric de la campanya que 
ara per ara té dues vies principals d’actuació. La primera passa per la 
instal·lació de punts d’informació anomenats EBURs, -acrònim d’Espais de 
bons usos de reciclatge-, a les diferents parròquies

Així, els EBURs se situaran en punts cèntrics de les poblacions i a cadascú 
d’ells hi haurà un educador ambiental “per resoldre dubtes”. Aquestes 
persones també visitaran empreses i comerços per portar-los informació 
sobre com cal reciclar.

Pel que fa a la segona via es tracta d’una App, que estarà disponible per 
Android i iPhone i servirà per respondre els interrogants que poden sorgir 
a l’hora de llençar algun material als diferents contenidors, tot i que també 
donarà consells per reduir la generació de residus. A més, es va crear una 
web específica per a la campanya https://reciclembe.com/ 

A partir del 2022 els propietaris que no hagin dut a terme 
la identificació podran ser multats
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Les passades vacances de Pasqua els infants de la parròquia van poder 
gaudir d’un parc del Prat del Senzill totalment renovat. Els darrers dos 
mesos, operaris del servei de Manteniment van treballar intensament per 
millorar les instal·lacions amb tasques de reparació, manteniment i pintura 
de les zones de joc i dels lavabos. El primer d’abril el parc, que va estar 
tancat mentre van durar els treballs estarà totalment operatiu. 

En una segona fase, es repararà el camp de futbol que es troba força 
malmès. S’hi col·locarà nova gespa artificial i se substituiran les xarxes de 
les porteries i de les cistelles de bàsquet. Amb la renovació d’aquest parc, 
el Comú dona resposta a les demandes de la ciutadania i dels propis nens i 
nenes que, a través del Consell d’Infants, havien demanat que s’hi s’actués. 
El parc del Prat de Senzill es va inaugurar l’any 2006, justament per qui ara 
és el cònsol major i llavors n’era el conseller d’Esports, Josep Majoral.

Dos mesos de treball deixen el parc infantil del Prat del Senzill completament renovat
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Vuit consellers infantils van compartir 
per torns una jornada de treball amb
els cònsols
Amb la voluntat d’apropar la institució als infants de la parròquia, el Comú 
de Sant Julià de Lòria va posar en marxa el vuit de març una nova iniciativa 
que s’emmarca en els projectes d’aquest curs del Consell d’infants i que 
consisteix que dos membres electes passin una jornada amb els dos 
cònsols, Josep Majoral i Mireia Codina. Així doncs, en el projecte ‘Un dia 
amb els cònsols’ hi van prendre part els vuit consellers infantils, quatre 
de l’escola andorrana i quatre de la francesa. Lilia Amigó, Bernat Vitales,                    
Maria Jordi, Alexandre Mora.

La voluntat de la corporació passava per fer els infants partícips de la gestió 
comunal i que poguessin veure de primera mà el dia a dia del Comú. És per 
això que en les quatre jornades que es van fer al mes de març, els consellers 
infantils van visitar els diferents departaments de l’edifici administratiu on 
van veure la forma de treballar de cada àrea i també van visitar d’altres 
dependències com ara el Centre cultural i l’escola bressol. No tots van fer el 
mateix recorregut. Així, els dos primers es van entrevistar amb el conseller 
de Manteniment, Medi Ambient i Sostenibilitat, Rossend Duró, que els va 
demanar ajuda per escollir nou mobiliari urbà a la parròquia, mentre que 
els del segon torn van assistir a una reunió de treball que els cònsols van 
mantenir amb una entitat cultural.

Els cònsols també van voler compartir amb els petits consellers els projectes 
de futur del Comú, com la candidatura a la xarxa de ciutats creatives de la 
Unesco; el parc verd a la zona del nou vial; el Centre de dia; la parròquia 
universitària; la parròquia sostenible; el nou Espai Jove, el nou parc infantil 
del Camp de Perot, o el nou espai públic a l’avinguda Rocafort.

 Seguint amb el compromís d’implicació de la ciutadania en la millora dels 
equipaments públics, també van anar al parc infantil del Prat Nou, on els 
dos consellers infantils van traslladar als mandataris les impressions i 
necessitats dels joves que representen. El projecte ‘Un dia amb els cònsols’ 
va concloure els dies 16 i 18 de març.
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El passat 18 de desembre el comú de Sant Julià de Lòria va iniciar una 
prova pilot de micromobilitat amb patinets elèctrics de la mà de l’empresa 
Muvif. Amb aquest projecte, la voluntat de la corporació era poder recollir 
una bona base de dades que englobés els circuits que fan els ciutadans, 
la durada dels trajectes o les ubicacions on es deixen els patinets un cop 
finalitza el temps d’ús, amb l’objectiu final de reduir la petjada de carboni 
a la parròquia. Passats aquests tres primers mesos, i en vista dels bons 
resultats de l’informe, Muvif va sol·licitar un altre mes de pròrroga, previst en 
el contracte inicial, per continuar recollint dades i hàbits de la ciutadania, i 
serà a mitjans d’abril quan el comú valori si es dona continuïtat permanent 
al projecte seguint els processos legals pertinents. 

Fins a primers del mes de març s’havien donat d’alta 452 usuaris, que havien 
fet 2.412 reserves. Segons va detallar l’empresa, la concreció de viatges va ser 
pròxima al 95%, aconseguint un total de 2.316 desplaçaments. D’aquest total, 
un 8% es va dur a terme personal de Muvif durant les tasques logístiques 
de portar els patinets als llocs habilitats i canviar-los de bateria. Així doncs, 
excloent la feina dels operaris, el nombre total de viatges per part de la 
ciutadania va pujar fins als 2.130, xifra que extrapolada als 72 dies de vigència 
del servei, donava un resultat d’uns 29 viatges de mitjana mensuals.

Les franges horàries de més utilització han estat en un 30% de les 12 del 
migdia fins a les 18 hores, i en un 35% de les 18 hores fins a la mitjanit. 
Els trajectes amb més regularitat o aparcaments han estat a la Universitat 
d’Andorra (UdA), el River Centre Comercial, el Camp Gran i la Borda del 
Jaile. Tot i això, també s’han pogut observar moviments entre parròquies, 
especialment en direcció a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. 

L’estudi de micromobilitat amb patinet elèctric demostra l’interés de la ciutadania 
per aquest tipus de transport

Segons ha explicat l’assessor de la companyia, Carles Capella un cop es va 
iniciar la prova pilot “vam tenir una allau d’altes molt gran”, malgrat que cal 
assenyalar que els primers quinze dies de funcionament no suposaven cap 
cost per a l’usuari. La sorpresa va ser que, a partir de gener, i especialment 
durant el mes de febrer, amb les tarifes i subscripcions ja aplicades, es va 
viure un constant creixement tant pel que fa al nombre d’altes com en el 
nombre de viatges. 

Aquesta situació pren especial importància tenint en compte que Muvif 
ha estat l’empresa que ha implementat per primera vegada a Andorra un 
sistema compartit de patinets elèctrics. 

Des de la publicació de les dades dels tres primers mesos fins el tancament 
d’aquesta edició d’El Comú amb Tu, les previsions han estat també “molt 
bones”. Tot i que actualment el 78% dels dispositius registrats a l’aplicació 
mòbil per gaudir del servei són andorrans, des de Muvif es va assenyalar que, 
amb la futura relaxació de les restriccions a la mobilitat que comportarà la 
possible arribada de turistes al Principat, les dades es poden “triplicar sense 
cap mena de dubte”. I és que, segons Capella, “sabem que és un sistema 
que, a nivell turístic, atreu molt”. La prova pilot finalitza contractualment el 
proper 21 d’abril.

Segons les dades de l’empresa, en tres mesos
s’han fet més de 2.300 desplaçaments

El repartiment de test d’antígens es va prolongar fins el 31 de gener
Després de les tres tandes de repartiment d’autotests d’antígens durant les festes de Nadal i Reis, el Comú va prendre la decisió de repartir els 
excedents entre tots aquells que no els havien passat a recollir. Qualsevol persona que no hagués recollit un, dos o cap dels tres a què tenia dret 
en les dates establertes a la campanya del Govern va tenir l’oportunitat de fer-ho al vestíbul del Centre cultural. En total, van quedar al voltant de 
4.000 unitats.
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El Comú es va sumar a la campanya 
Bombers amb Causa que recapta diners 
per a la recerca de malalties infantils
El passat Nadal, i per primera vegada, el Comú va voler col·laborar amb 
els Bombers d’Andorra i la seva iniciativa solidària lligada a la venda del 
calendari, Bombers amb causa, un projecte solidari que té com a objectiu 
recaptar fons per a la recerca en malalties infantils. Així, durant les festes i 
en concret a les representacions d’”Els Pastorets” i a l’entrega dels autotests 
d’antigen, es van vendre 46 calendaris al preu de 10 euros cadascun. 
          
La recaptació de 460 euros, va ser lliurada pels cònsols al director del cos, 
Jordi Farré passat Reis. Durant tot el mes de gener, els calendaris es van 
continuar venent al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià i 
al servei de Tràmits del Comú. Bombers amb causa és una iniciativa dels 
Bombers de la Generalitat i l’Obra Social de l’hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona i que compta amb la col·laboració des del 2015 dels Bombers 
d’Andorra, els de la capital catalana i els Pompiers d’Aran. 

El primer procés participatiu de la 
parròquia arriba a la fase final, culminant 
amb la construcció d’un parc infantil
En la darrera edició d’El Comú amb tu ja vam explicar que la corporació 
posaria en marxa la construcció d’un nou parc a uns terrenys que hi ha 
a Camp de Perot, al peu del camí d’Aixirivall comptant amb l’opinió de la 
ciutadania. Es tracta d’un procés dividit en fases la darrera de les quals va 
començar a mitjans del mes de març amb una reunió virtual i presencial amb 
la participació d’una trentena de persones que van analitzar les propostes 
del primer procés participatiu impulsat pel Comú. 

Igualment, es van donar a conèixer les inquietuds dels grups de treball i es 
van presentar els grans consensos que s’han generat a l’entorn del futur parc 
infantil. Cal recordar que abans de tot es va contactar amb les dues escoles 
de Sant Julià de Lòria, la resta dels centres educatius del país que poguessin 
tenir alumnes residents, les escoles bressol, la Llar de Lòria i altres entitats 
concernides per tal que ajudessin a fer de corretja de transmissió de la 
informació a totes les famílies. 

A fi que els nens fessin seu el projecte també es va convocar un concurs de 
dibuix al qual s’han presentat més de 70 creacions que es poden contemplar 
a la pàgina web del Comú www.santjulia.ad. Ara, només queda presentar 
públicament les decisions que la gent ha adoptat al voltant de com ha de 
ser el parc i s’espera que properament comencin les obres de construcció. 

El Departament de Tràmits presta 
serveis d’Andorra Telecom
Les oficines de tràmits del Comú de Sant Julià de Lòria, a l’edifici del Molí, 
són des de finals de l’any passat un punt de recollida de material d’Andorra 
Telecom. Així ho reflecteix l’acord que el Comú i la parapública van tancar 
a finals de l’estiu passat i pel qual el Punt Jove s’instal·larà al local que la 
companyia nacional de telecomunicacions té a la plaça de la Germandat.

En contrapartida, es va establir que quan un client es doni d’alta d’un servei 
que requereixi material, com ara el de televisió, pot escollir entre anar a buscar-
lo a la botiga de l’entitat a Andorra la Vella o a les dependències comunals.

El servei permet recollir qualsevol mena de material, com ara 
descodificadors, routers, targetes SIM, i també certificats que el mateix 
personal de l’oficina comunal entregarà. Tot i que la sol·licitud prèvia s’ha 
de fer directament a Andorra Telecom. L’afluència no és molt elevada però 
sí que es detecta una certa activitat.

Atenció telefònica per ajudar la gent
a registrar-se per rebre la vacuna
Un cop el Govern va posar a disposició de la ciutadania una plataforma 
digital per apuntar-se per rebre la vacuna contra la COVID-19, els comuns 
van posar en marxa plans d’ajuda per a les persones menys avesades en 
l’ús de les tecnologies. Per rebre el vaccí, que se subministra gratuïtament, 
a finals de febrer la gent es va començar a registrar a la plataforma      
govern.ad/preinscripcio o bé trucant al número 775 019.

De la seva banda, el Comú va iniciar una sèrie de trucades a tots els 
residents a la parròquia majors de 70 anys per informar-los del procés 
i va inscriure totes aquelles persones que tenien dificultats per fer-ho. 
Igualment, per obtenir més informació es van habilitar dos números de 
telèfon -el 845 516 i al 871 720- als que es podia telefonar de dilluns a 
divendres de les 9 a les 16 hores.
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La Cultura no s’atura va portar
un elegant espectacle de dansa vertical 
a la façana del Centre cultural
Pere Vilarrubla i Carol Garrido van ser els protagonistes de l’espectacle de 
dansa vertical i projeccions de dibuixos en directe, “AXIS”, que va tenir lloc, 
a la plaça de la Germandat, el passat dia 16 de gener. El ballarí de dansa 
vertical, Pedro Vilarrubla va dur a terme una coreografia articulada, entorn 
dels dibuixos de Garrido, els quals es van anar projectant a mesura que 
s’anaven creant en directe.

La façana del Centre cultural va ser l’indret escollit pels artistes, per a 
desplegar la seva representació i submergir els espectadors en una dansa 
de colors i música, que van aconseguir activar tots els sentits. Un increïble 
espectacle, amb una durada de més de 30 minuts, que van poder gaudir 
més d’un centenar de persones en viu i, a través de streamig, mitjançant 
el canal de YouTube agenda.ad. Cal ressaltar que, aquesta actuació es 
desenvolupa sota el programa, la Cultura no s’atura, un projecte impulsat                                          
pel Govern d’Andorra, que compta amb la col·laboració de sis comuns, 
incloent-hi la parròquia de Sant Julià de Lòria, i que té com a objectiu 
dinamitzar l’activitat del sector artístic i cultural del país, de manera segura, 
garantint el compliment de tots els protocols sanitaris establerts pel 
ministeri de Salut. 

Aquest projecte ha implicat la participació de més de 100 artistes, al voltant 
de 50 tècnics i empreses del sector cultural que treballen al Principat. 
L’agenda d’activitats va començar l’1 de desembre i va concloure el 27 de 
febrer, amb tres mesos plens d’activitats per totes les parròquies del país. 
En la parròquia laurediana, el calendari d’activitats va començar el 10 
de desembre amb la presentació del llibre “Gravats rupestres d’Andorra,             
Alt Urgell i la Cerdanya”.

La parròquia presenta candidatura 
per ser ciutat creativa de la UNESCO
A mitjans de 2020, la Comissió Nacional d’Andorra per la UNESCO, 
va proposar a totes les parròquies d’adherir-se a la Xarxa de Ciutats 
Creatives per la UNESCO durant la convocatòria del 2021. El Comú de 
Sant Julià de Lòria va pensar que era un excel·lent iniciativa per posar 
en valor tota l’activitat cultural i artesana de la parròquia.

La Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO es va crear el 2004 per 
promoure la cooperació entre les ciutats que identifiquin la creativitat 
com a factor estratègic de desenvolupament urbà sostenible. Les 246 
ciutats que actualment formen la Xarxa treballen juntes cap a un 
objectiu comú: posicionar la creativitat i les indústries culturals en el 
centre del seu pla de desenvolupament local i cooperar activament a 
nivell internacional en la matèria.

A l’unir-se a la Xarxa, les ciutats es comprometen a compartir les 
seves bones pràctiques i a desenvolupar vincles que associïn als 
sectors públic i privat i la societat civil per:

- Reforçar la creació, la producció, la distribució i la difusió 
d’activitats, béns i serveis culturals

- Desenvolupar pols de creativitat i innovació, augmentant les 
oportunitats a l’abast dels creadors i professionals de el sector cultural

- Millorar l’accés i la participació en la vida cultural, en particular en 
benefici de grups desafavorits i persones vulnerables

- Integrar plenament la cultura i la creativitat en els seus plans de 
desenvolupament sostenible

La Xarxa cobreix set àmbits creatius: artesania i arts populars, arts 
digitals, cinema, disseny, gastronomia, literatura i música. La parròquia 
laurediana presenta la seva candidatura en el primer: artesania i arts 
populars.

L’oportunitat de formar part de la Creative Cities Network de la 
UNESCO és un nou repte que Sant Julià afronta amb responsabilitat 
i entusiasme, a la vegada que ens permet una posició estratègica, 
per generar oportunitats professionals per la ciutadania i fomentar 
valors com l’esperit de col·laboració, el coneixement compartit i el 
progrés cultural i social. També la connexió amb altres ciutats del 
planeta que es trobin en la mateixa categoria de la candidatura, i que 
d’aquesta relació en puguin florir projectes en comú que esdevinguin 
motors econòmics i socials.

En plena crisi dels models de producció estàndards, Sant Julià aposta per 
destacar en l’àmbit creatiu de l’artesania i la cultura popular com a agent 
productiu local que posicioni la ciutat al cap del sector cultural del país. 

Preguntat sobre la candidatura, el cònsol major Josep Majoral va 
anunciar que la corporació treballa “intensament” per fer de la 
parròquia un “Institut de Recerca a Andorra i als Pirineus” en relació 
amb el món de l’art popular. D’aquesta manera es podria assolir un 
dels dos principals objectius que demana la UNESCO per atorgar la 
certificació, com són definir projectes de futur a mitjà o llarg termini. 
L’altre requisit és comptar amb una part històrica que relati la tradició 
cultural laurediana. Segons Majoral, l’obertura del termini per a les 
candidatures “hauria de sortir al març” i, sempre que la situació 
sanitària ho permeti, s’hauria de presentar abans del juliol. “Per part 
del comú és una candidatura que ja tenim molt avançada”. 
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Dos nous concursos musicals
de caire internacional per prestigiar
la parròquia

El Comú va signar dos convenis amb l’Escola de Música Harmonia per 

apropar a la parròquia un parell de nous esdeveniments de l’àmbit cultural: 

un concurs internacional centrat en la música clàssica i un altre amb 

l’acordió com a element principal. Així, segons va comentar el cònsol major, 

Josep Majoral, aquesta col·laboració permetrà “donar renom a la parròquia 

a escala internacional” i, en segon lloc, “aportarà moviment i vida” a la vila, 

tenint en compte que hi haurà un “important retorn econòmic i mediàtic”. 

De la seva banda, la directora de l’Escola de Música Harmonia,                                    

Roser Palomero, va detallar que el primer concurs internacional, sota el nom 

‘Gran Premi Musical Lauredià’, estarà obert “a tots els instruments clàssics”,    

i se celebrarà en una única categoria. Es tracta d’una iniciativa impulsada 

per l’agència italiana Amics de la Música de Verona, que obre la possibilitat 

de participar a músics de tots els països que no hagin assolit l’edat de          

35 anys.

Palomero va indicar que el concurs compta amb uns “premis molt atractius”, 

ja que el segon i tercer classificats s’enduran dos premis en metàl·lic per valor 

de 1.000 i 2.000 euros respectivament, i el guanyador, s’endurà la possibilitat 

de participar en un cicle de tres concerts per valor de 3.000 euros. A més, 

també s’ha dissenyat el Primer Gran Premi, en què el guanyador optarà a un 

altre cicle de concerts, en aquest cas cinc, valorats en 5.000 euros.

“Serà un concurs molt atractiu i que esperem que tingui èxit”, va manifestar 

Palomero, assegurant que la parròquia laurediana serà seu d’alguns dels 

concerts que farà el guanyador abans que acabi el 2022, ja que aquesta és 

la data que s’ha fixat com a límit. 

Els membres del jurat estaran conformats per personalitat del país però 

també de l’exterior, i totes les bases del concurs es poden consultar al 

web www.gpmlauredia.com Després de passar per una fase eliminatòria,                

els candidats disputaran en un format semipresencial les semifinals del      

13 al 15 d’octubre, i també la prova final, que tindrà lloc el 16 d’octubre a 

partir de les 17 hores a Sant Julià.

L’altre concurs se centrarà, essencialment, en l’acordió. Sota el títol          

Premi Lauredià i Diada de l’Acordió, s’hi podran presentar acordionistes de 

qualsevol nacionalitat d’edats que no superin els 20 anys. La cita tindrà 

lloc el cap de setmana del 10 i 11 de juliol i, durant aquests dies, “hi haurà 

acordionistes pel carrer que amenitzaran la parròquia”, va detallar Palomero. 

En aquest cas, es donarà un trofeu a cadascun dels tres primers classificats i 

tres premis de 800 euros, 500 euros i 250 euros. L’esdeveniment se celebrarà 

el dia 11 i es complementarà amb una conferència i una exposició al voltant 

de l’instrument.

Per últim, està previst que el dia 10 de juliol, al vespre, se celebri un concert 

de la mà de l’Orquesta Marchigiana, originària de la localitat on es fabriquen 

els acordions. Aquesta actuació anirà acompanyada d’una altra impulsada 

pel duet ‘París-Moscou’, i una darrera per apropar la música a la gent gran 

gràcies a la interpretació d’Art i Torb’.

Per a conèixer tots els detalls, els interessats poden adreçar-se a la plana 

web www.plidacordio.com 

El cònsol destaca que la iniciativa permetrà donar
renom a la parròquia a escala internacional

MUSICAL LAUREDIÀ
SANT JULIÀ DE LÒRIA

GRAN PREMI

SANT JULIÀ DE LÒRIA

PREMI LAUREDIÀ
I DIADA DE L’ACORDIÓ
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Un carnaval adaptat amb la totalitat 
dels actes celebrats de forma telemàtica
“Som conscients de quina és la situació, però no ens resignem a poder 
continuar desplegant esdeveniments”. D’aquesta forma s’expressava la 
cònsol menor, Mireia Codina en la roda de premsa de presentació del 
primer Carnaval celebrat a la parròquia sota les mesures sanitàries de la 
COVID-19. Així, el Comú va programar les activitats en format telemàtic amb 
la premissa central de prescindir de totes les accions que puguin provocar 
aglomeracions de persones. 

Entre les principals novetats d’aquest any va destacar la proposta d’un 
concurs telemàtic de Carnaval en dues modalitats: la de disfresses i la 
d’aparadors. La primera, oberta a ciutadans de dins i fora de la parròquia, 
va tenir com a premis vals que es podien bescanviar als comerços de la vila 
i, la segona, va oferir premis en metàl·lic per un import de 2.500 euros als 
propietaris dels establiments millor classificats. Adrianson Optimus prime, 
Mother terre, Princesa India i Frida van ser els guanyadors en la categoria 
individual i es van emportar 200, 150, 100 i 50 respectivament.

Va ser una iniciativa molt ben acollida pels propietaris, que en aquests 
moments de dificultat econòmica, van poder optar a un premi en metàl·lic 
i a més van poder generar ingressos gràcies als xecs que es van lliurar al 
concurs de disfresses. En el cas d’aquells que van participar per famílies o 
per grups de convivència, els vencedors van ser Tetris Familiar, Els Pirates 
i el tresor, Que el carnaval i la fuerza os acompañen i Familia Acheituni al 
ponte del Camí de Canòlich-Bixessarri Venècia de Sant Julià de Lòria que 
van obtenir 300, 200, 150 i 75 euros per aquest ordre.

Pel que fa al concurs d’aparadors, els comerciants van endur-se premis en 
metàl·lic de 600, 400, 200 i 100 euros amb Ambient a peu de carrer per a la 
botiga De vell a bell; Festa i disbauxa al taller per al Centre de massatges 
Ikebana i Arlequí per a la botiga d’aliments saludables El Racó de l’Anna.

Per tal de decidir tots els guanyadors, es va fer una votació popular en 
un 40% i el jurat, format per personalitats vinculades al món de l’art,                           
va determinar el 60% restant. 

Pel que fa a la tradicional rua infantil, que lògicament no es va poder celebrar, 
es va substituir per fer arribar l’esmorzar a les escoles. Per la seva banda, del 
16 al 19 de febrer, l’Escola d’Art va oferir una programació adreçada a infants 
d’entre 5 i 13 anys. A més, durant tota la setmana, els nens i nenes d’entre 5 i 7 
anys van gaudir de tallers de disfresses, mentre que els joves d’entre 8 i 13 anys 
els van fer de fusta, macramé, esgrafiat sobre ceràmica i sabons de glicerina. 

Per últim, el 18 de febrer va tenir lloc el Cicle de cinema d’animació, una iniciativa 
impulsada conjuntament amb l’ambaixada de França a Andorra. Així, es van 
oferir dues sessions dels millors curtmetratges d’animació de l’edició del 2020 
del festival Annecy per a les quals calia fer reserva prèvia al web del comú.

D’altra banda, en el marc del projecte La Cultura no s’atura, el 12 de febrer, 
l’auditori Claror va acollir una actuació de la formació andorrana ‘Punkers 
Loves The 80’s’ amb el preceptiu 30% de l’aforament. El grup va oferir un 
concert amb una primera part més tranquil·la per acabar amb una música 
més festiva. L’actuació també es va poder seguir en ‘streaming’ a través del 
canal de YouTube d’agenda.ad. 

Una altra acció solidària en favor 
de Càritas parroquial
Els cònsols, Josep Majoral i Mireia Codina, van lliurar al president 
de Càritas, Jordi González, i al rector de la parròquia, mossèn Pepe 
Chisvert, la recaptació de la campanya de la biblioteca per donar 
una segona vida a llibres de segona mà. El donatiu, provinent 
de lectors que van optar per un paquet de llibres per a adults, 
juvenils o infantils, va ser de 132,57€ i va anar a parar íntegrament 
a  Càritas Parroquial. Per a la diada de Sant Jordi està prevista una 
iniciativa similar.
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La parròquia cedeix instal·lacions
a artistes per tal que preparin
les actuacions
Feia temps que el Comú de Sant Julià de Lòria tenia entre mans 
promocionar el concepte de residència artística a la parròquia per tal 
que artistes de tota mena preparin els seus espectacles aprofitant els 
espais que ofereix el Centre cultural i la parròquia en general. Gràcies 
a les sinergies prèvies establertes amb la corporació durant el període 
estival, l’artista de circ Yldor Llach va gaudir durant una setmana de 
l’auditori Claror per preparar el seu nou espectacle, que encara no té una 
data fixa, però que s’espera que pugui veure la llum cap al mes d’abril.

La parròquia laurediana és la novena residència que acull l’artista,      
que des de finals del 2019 s’ha anat entrenant en diferents indrets com 
és el cas de la Central del Circ de Barcelona, la sala Sant Domènec de la 
Seu d’Urgell, espais habilitats de Palafrugell i, fins i tot, en una església 
d’Hamburg. Llach ja va presentar a Sant Julià el seu darrer espectacle a 
l’agost, anomenat Sobre rodes, però es tractava d’una actuació de carrer 
“molt dinàmica i fàcil” i, ara, “volia anar una mica més endins meu, anar 
a buscar una altra cosa”. Aquest nou treball suposa una major inversió 
de temps que, fins al moment, s’allarga fins a dotze mesos. 

L’artista va reconèixer que la motivació per endinsar-se en aquest nou 
espectacle va sorgir a través d’un comentari de la seva germana, en el 
qual li deia que “ja que no vols fer teràpia, fes un espectacle de tu mateix”.

L’òpera va tornar al Claror de forma presencial amb Cançó d’amor i de guerra

Aquest comentari es tradueix en la vida de Llach, que ha viscut     
“una història divertida i interessant”, voltant pel món amb el circ 
i carregant-se “d’experiències, emocions i traumes, que pot ser 
interessant posar-ho en escena”. L’actuació, malgrat que no està 
definida, compta amb números de bicicleta, “una mena de ‘hula-
hoop’ gegant on et poses a dins i balles”, i la manipulació de diferents 
objectes. 

La cònsol menor laurediana, Mireia Codina, va manifestar que “per 
a nosaltres, ha sigut un descobriment”. D’aquesta manera, un cop 
l’artista va proposar poder disposar de l’espai, el Comú li fa oferir tot 
allò que estava al seu abast, ja que compartir tot el procés de treball 
“és increïble”.

Quasi un any després de l’inici del confinament domiciliari durant el qual 
Andorra Lírica va continuar oferint continguts de forma telemàtica, l’òpera 
va tornar de manera presencial a l’auditori Claror. La sisena Temporada 
va començar amb la representació de Cançó d’amor i de guerra en sessió 
doble. En la presentació, la cònsol menor Mireia Codina va destacar que 
“la Temporada està plenament consolidada a Sant Julià de Lòria i som la 
parròquia de referència en l’àmbit de la lírica”.

De la seva banda, la soprano Jonaina Salvador que va encarnar el paper 
principal de la representació que és una història d’amor que transcorre 
durant la revolució francesa, va explicar que la peça s’havia coproduït amb 
la Cobla dels Sons Esssencials. Així, els arranjaments en clau de rumba i on 
també hi van tenir cabuda la salsa i el reggae, van resultar ser una barreja de 
veus líriques i modernes. Com és habitual en les darreres representacions, 
va prendre part l’Esbart Laurèdia.

El darrer espectacle del programa també tindrà lloc a l’auditori Claror els 
dies 8 i 9 de maig. Serà una sarsuela iberoamericana, de nom Cecilia Valdés 
que és una col·laboració amb el Teatro Nacional de Cuba.
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35 pedestals selfies repartits per tota la 
geografia andorrana
Davant la gran quantitat de fotos que les persones ens fem de nosaltres 
mateixos amb el nostres dispositius mòbils, Andorra Turisme i els set 
comuns van instal·lar 35 pedestals selfies per donar a conèixer els llocs 
d’interès turístics del país. En concret, hi ha cinc per parròquia en zones 
urbanes i de plena natura, a més del què hi ha davant de cada tamarro.         
A Sant Julià de Lòria estan al Coll de Jou, Coll de la Gallina, església de Sant 
Serni de Nagol i Casa Comuna. Tots els suports disposen d’un codi QR que 
enllaça a una pàgina web on es poden consultar les localitzacions dels 35 
pedestals acompanyats d’un descriptiu de cadascuna de les ubicacions en 
català, castellà, anglès i francès i diferents imatges il·lustratives.
A la resta de parròquies estan als següents indrets:

CANILLO
Roc del Quer, Coma de Ransol, Vall d’Incles i berenador de Meritxell.

ENCAMP
Sant Romà de les Bons, mirador de Sant Jaume dels Cortals, llac de les 
Abelletes i Engolasters.

ORDINO
Mirador Casa Pairal, Bosc Viu, Escultura Ordino 91 i mirador del Coll Ordino.

LA MASSANA
Pont de Sant Antoni de la Grella, església de Sant Cristòfol d’Anyós,
Coll de la Botella i plaça de les Fontetes.

ANDORRA LA VELLA
Plaça de la Rotonda, Parc Central, Centre de Congressos, mirador dels Senders.

ESCALDES-ENGORDANY
Església de Sant Miquel d’Engolasters, Pont d’Engordany, Parc de la Mola 
(Caldea) i Prat del Roure.
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A més, durant el matí del dissabte 6 també hi va haver cursets de ball, 
abanico i cante als locals de La Trapa. Precisament, un dels cursets de 
ball estava especialment dirigit als sèniors amb unes classes accessibles 
per a tothom i especialment dinamitzades per aquest col·lectiu. De fet, 
en la presentació Vallespí va incidir en la voluntat de “no només tenir la 
part artística, sinó també d’encabir continguts com formació, divulgació, 
conferències, exposicions o tallers infantils”, sempre tenint en compte          
“el vessant social”. 

El format de cadascun dels cicles s’anirà repetint al llarg de l’any.                                
El segon tindrà lloc el 23, 24 i 25 d’abril, coincidint amb la celebració de         
Sant Jordi; del 12 al 18 de juliol se celebrarà festival d’estiu, el plat fort del 
projecte, i el 5, 6 i 7 de novembre tindrà lloc el darrer cicle, en coincidència 
amb la data en què la Unesco va definir el flamenc com a patrimoni 
immaterial.

L’ambaixada espanyola també col·laborarà amb aquesta activitat cultural, 
ja que entitats tan properes a la institució com la Junta d’Andalusia o la 
Diputació de Cadis són col·laboradors directes del festival. En aquest sentit, 
l’ambaixador Àngel Ros va indicar que “el flamenc és un dels símbols 
més coneguts de la cultura espanyola”, i aquest fet ajuda a “trobar noves 
oportunitats dins del sector artístic”. A més, va manifestar que la cultura     
“és una de les peces importants de la futura economia espanyola” i, per tant, 
des de l’ambaixada “és un orgull que a Sant Julià hi hagi un esdeveniment 
d’aquestes característiques”. Ros ha definit la parròquia com l’indret referent 
a Andorra en matèria educativa i cultural.

La parròquia afegeix el flamenc al 
calendari d’esdeveniments culturals
En línia de continuar promocionant la cultura i eixamplant el ventall 
d’esdeveniments, el Comú va presentar “Verde que te quiero verde-
Laurèdia Flamenca”. Sota aquest títol, s’engloben els diferents cicles de cap 
de setmana que la corporació va començar a impulsar al mes de març amb 
la finalitat d’apropar la cultura del flamenc als lauredians i a la resta de 
ciutadans del país. Segons va explicar en la presentació el cònsol major, 
Josep Majoral, es tracta d’un acte “molt diferent del que anem fent fins ara”, 
però “agafa tot el sentit perquè la comunitat del flamenc ha de tenir cabuda 
al programa d’actes de la parròquia”. 

El projecte sorgeix de la col·laboració entre el Comú i Dolors Vallespí, 
exresident al país actualment instal·lada a Cadis, on treballa com a 
impulsora de projectes de flamenc i que va dir que “la idea té com a 
finalitat crear ponts entre les meves dues terres”. Vallespí va recordar que 
el flamenc va ser declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat 
per la Unesco el 2010, i en aquests moments, “la cultura forma part de 
l’estratègia europea més important per fer front a la crisi de la Covid-19”.

El primer cicle va tenir lloc entre els dies 5 i 7 de març dedicat a la figura de 
la dona en el flamenc. La celebració va incloure dues estrenes d’espectacles 
sota el títol “Flamencas. Memorias de mujer” i va comptar, a banda de quatre 
bailaors, dues cantaoras i un guitarrista, amb la presència d’Antònia Jiménez, 
“una de les figures més importants del sector”. Igualment, va haver una 
actuació de la companyia flamenca “La Lupi”, bailaora escollida pel prestigiós 
cantaor Miguel Poveda durant la seva gira de major importància. Totes dues 
representacions van gaudir d’una bona acceptació per part del públic que 
va omplir tres quartes parts de l’aforament de l’auditori Claror permès per 
les autoritats sanitàries que és exactament un terç de la seva capacitat total. 

Al tancament d’aquesta edició s’ha celebrat un primer 
cicle i s’espera que durant l’any es desenvolupin més
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Càritas parroquial va recollir el xec
amb la recaptació de la darrera cursa 
Sant Silvestre
Durant la celebració de la 28a edició de la Cursa Sant Silvestre, que es va fer 
amb un format especial degut a les restriccions sanitàries, es van recaptar 
348€. Un import que el Comú va donar íntegrament a Càritas Parroquial en 
un acte en què els cònsols i la consellera d’Esports van lliurar en un xec al 
president de l’entitat, Jordi Gonzàlez. 

L’import correspon a les 110 inscripcions amb les que va comptar la cursa i 
que, per primer cop, es va celebrar de manera telemàtica. De cada inscripció 
es destinaven a Càritas 2€ si es feia online i 4€ si era presencial. De fet,         
el lema de la Sant Silvestre 2020 era, La Covid no ens atura. La solidaritat 
ens necessitat més que mai.

La recaptació del trial de Nagol va anar 
íntegrament destinada a la compra 
d’aliments per a la Creu Roja
El trial de Nagol, que en els darrers anys es disputava sota el nom de 
Memorial Almarcha, es va celebrar amb el nom de Trial Solidari. El pare del 
malaguanyat pilot Jonathan Almarcha va declinar continuar fent-se càrrec 
de l’organització i ara és la Federació Andorrana de Motociclisme (FAM) qui 
pilota la prova. La gran novetat de l’edició d’enguany, més enllà dels canvis 
descrits anteriorment, és que la recaptació obtinguda de les inscripcions va 
anar íntegrament destinada a la compra de menjar de primera necessitat 
per al banc d’aliments de la Creu Roja.

A banda del lliurament de premis de les diferents categories, responsables 
de la FAM van escenificar l’acord amb l’entitat solidària amb una fotografia. 
El qui fou molts anys president de la federació i que continua vinculat a 
l’entitat Josep Punti va explicar que “pensem que en els temps que corren 
i amb les necessitats que hi ha fer una compra d’aliments és una bona 
manera d’ajudar a la Creu Roja”.

Pel que fa a la competició, en què van prendre part 47 pilots de diverses 
nacionalitats, es van establir sis categories per colors amb un ventall d’edat 
molt ampli. Així, en la vermella Gaudi Vall es va fer amb el primer lloc i en 
la blava va ser Xavi Cristina el guanyador. En la categoria verd, el primer lloc 
va anar a mans de Lorenzo Santolino; en la groga Jordi Miró; en la groga-18, 
Oriol Serrano i en la groga màster, Xavier Crespo. 

La jornada va transcórrer amb normalitat en un dia gris amb tímids plugims. 
Els cònsols de la parròquia Josep Majoral i Mireia Codina i la consellera 
d’Esports, Diana Sánchez van ser els representants del Comú en la cerimònia 
de lliurament de premis. Amb posterioritat també es va celebrar el trial 
de Fontaneda, prova també puntuable per al Campionat d’Andorra, que es 
va emportar Alfredo Gómez en la categoria reina (vermells), mentre que 
Gaudi Vall i Mario Roman van quedar segon i tercer respectivament. A la 
resta de categories van aconseguir el triomf Xavier Cristina, Kikou Lasmollas,           
Jordi Miró i Marc Deu.

Des de la Federació Motociclista Andorrana destaquen
la iniciativa en els temps que corren

La subcampiona del món de trial visita 
l’edifici administratiu
La jove pilot Berta Abellán, que es va proclamar subcampiona del món 
de trial en la categoria GP en la prova laurediana disputada el passat 
més de setembre, va ser rebuda per la consellera d’Esports Diana 
Sánchez. Abellán va fer una breu visita a les dependències de la planta 
noble de l’edifici El Molí i va ser fotografiada al costat de la consellera.
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Sopars amb nit de lluna plena
Naturlandia va posar marxa aquest hivern un nou producte: els sopars a la 
Borda de Conangle, que es poden combinar amb activitats com les motos 
de neu, les raquetes o l’esquí de muntanya.  Les nits acompanyades per la 
lluna plena son una excel·lent ocasió per visitar La Rabassa. Des del parc 
han volgut aportar el complement amb una proposta gastronòmica que ha 
rebut molt bona acceptació per part dels clients nacionals. Així els passats 
27 de febrer i 27 de març es van acollir els sopars a La Borda situada a                 
cota 2000, i alguns privilegiats van poder gaudir de l’espectacularitat de la 
posta de sol i la posterior lluna plena als voltants de La Rabassa. 

Es va recuperar la cursa nocturna i va 
resultar tot un èxit amb 56 participants
L’Estació d’esquí nòrdic de La Rabassa-Naturlandia va acollir de nou, després 
de molts anys, una Cursa nocturna en relleus per parelles mixtes al Prat de 
Conangle. Organitzada pel NEC, Nòrdic Esquí Club la Rabassa Naturlandia, 
es tracta d’una competició amb finalitat lúdica que es feia anys enrere a 
l’estació i que s’ha volgut recuperar per la seva essència popular. Pel que fa als 
detalls tècnics, es tracta d’una cursa de relleus per parelles, on cadascuna va 
realitzar 4 voltes al recorregut establert en estil lliure. (2 voltes per component 
de manera alterna). L’esdeveniment va ser tot un èxit amb 56 participants. 
La cursa es va desenvolupar seguint un protocol que determinava les 
mesures de seguretat, validades pels òrgans competents. Els participants 
van resultar entusiasmats, i van valorar positivament l’esdeveniment que es 
reprèn després de tants anys, amb la voluntat de convertir-se en un acte 
assenyalat al calendari anual d’activitats d’esquí de Fons a La Rabassa.

La Festa del Nòrdic es va celebrar però 
amb un format força diferent
El 14 de març, una setantena de participants es van donar cita a les pistes 
d’esquí de l’estació de La Rabassa - Naturlandia per prendre part en la 31a 
edició de la Marxa Andorra Fons. L’esdeveniment s’englobava dins la Festa del 
Nòrdic, un esdeveniment anual de caràcter ludicoesportiu que normalment 
consta de dues proves més: l’esquí cross i el biatló, i que enguany no s’han 
dut a terme. No obstant això, els més fidels van poder competir en els dos 
circuits preparats per a l’ocasió, un de 5 km i un altre de 10 km.

D’aquesta manera, clubs d’esquí nòrdic del Pirineu, així com membres del NEC 
(Naturlandia Esquí Club) es van donar cita en aquesta temporada tan atípica. 
Els esquiadors van agrair la celebració d’aquesta trobada, pel seu caràcter 
social, i al mateix temps van elogiar l’estat de les pistes, que malgrat la manca 
de neu, van ser condicionades intensivament per l’equip de Naturlandia durant 
la setmana prèvia. La prova va comptar amb un protocol específic adaptat i 
validat pel Govern, segons la situació actual de la pandèmia de la Covid-19.  
Els resultats es poden consultar a la web de NEC, www.nec.naturlandia.ad.

L’esquí escolar es va poder celebrar sense problemes
Des de la direcció asseguren que “un any més estem molt orgullosos d’haver pogut acollir milers d’ escolars nacionals a les nostres instal·lacions de la 
cota 2000”. Gràcies al programa d’esquí escolar del Govern, es va poder practicat esquí de fons i raquetes de neu, en unes jornades ludico-esportives 
que van permetre a molts nens gaudir de la muntanya i de la neu. En un any tan atípic, aquestes activitats van ser molt valorades, i des de l’estació 
assenyalen que “ha estat un privilegi poder compartir aquestes sortides d’esbarjo i aprenentatge amb tots aquests nens del país”.
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SANT JULIÀ DE LÒRIA TÉ EL PRIMER PAS DE VIANANTS TRIDIMENSIONAL D’ANDORRA
El Comú continua impulsant mesures en matèria de seguretat viària i pacificació del trànsit al centre del poble. Així, la corporació va estrenar el 16 de març un 
nou pas de vianants de ressalt a l’avinguda Verge de Canòlich, a l’alçada de la plaça de la Germandat, amb la finalitat de buscar una reducció de la velocitat 
per part dels conductors quan circulen per la calçada.

La principal característica del pas és que compta amb un sistema 3D que provoca en el conductor la sensació visual que hi ha un obstacle a la carretera, 
un fet que contribueix a generar una reacció instintiva de frenada. Els principals avantatges d’aquesta nova iniciativa són reduir puntualment la velocitat,                      
i augmentar el confort i la seguretat dels vianants. El pas es va pintar per part del departament de Circulació amb 4 colors de pintures antilliscants durant     
2 dies perquè s’ha de deixar un temps de secat entre els diferents colors. La idea està inspirada en els primers passos de vianants en 3D que es van pintar a 
finals del 2017 a Islàndia i que s’han estès per altres països com ara Alemanya, Xina, Espanya.


