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Sant Julià de Lòria modernitza la seva imatge
corporativa amb la creació d’una nova marca
Després de molts anys amb la idea en ment, el passat 24 de setembre el Comú va presentar la nova imatge corporativa creada pel dissenyador
Josep Manel Pérez, tècnic del Departament de Comunicació. En aquest número del tercer trimestre del 2022 us expliquem tots els detalls de la
nova imatge gràfica, i fins i tot podreu llegir una breu entrevista amb el pare de la criatura. Sota l’eslògan de Viu-la que substitueix l’antic Queda’t i
descobreix-la, la nova marca vol canviar l’esperit anterior més adreçat al turista que ens visita, per incloure les persones que viuen a la parròquia
i a Andorra en general. La finalitat és que la gent se la faci seva i amb aquest objectiu el Comú ja treballa en l’adequació de tot el material, intern i
extern, perquè es faci visible. Els cotxes oficials -tret dels de Circulació- la roba d’alguns operaris, el material d’oficina, els comunicats oficials... són
alguns dels suports on lluirà la nova imatge.

Setmana Gent Gran

La darrera setmana del mes de
setembre va tenir lloc la cinquena
edició de la Setmana de la Gent
Gran que va culminar el primer
d’octubre -data en què se celebra
el Dia Internacional d’aquest
col•lectiu- amb una missa i un
aperitiu amenitzat musicalment per
The Dancing Queens, un grup tribut
als mítics Abba. Desenes de padrins
van participar en l’ampli ventall
d’activitats que es va organitzar i del
qual en donem compte en pàgines
interiors.

Drons per focs

La forta sequera que va patir el país
durant el mes de juliol i la iniciativa
del centre comercial Epizen que ho va
proposar al Comú, van ser els factors
determinants perquè la corporació
decidís suspendre els focs artificials
de la Festa Major. En el seu lloc es va
oferir un espectacle de llums i música
a base de drons que va suposar
tota una novetat a la parròquia i al
país en general. La iniciativa va tenir
força seguiment i l’aprovació de la
ciutadania per la reducció del ris
d’incendi.

Descartat el bus
a la demanda

Un cop descartada l’opció del
transport a la demanda pel seu
elevat cost, el Comú va tornar a
adjudicar el servei del Quart Bus
a l’empresa Hispano Andorrana
per un import de un import
d’11.425 euros els mesos de 30
dies i 11.806 els de 31. El termini
de l’adjudicació és fins al 31
de desembre, però a l’edicte
publicat es fa constar que pot ser
prorrogable fins a un màxim de
sis anys.

Jornades de
Bruixeria

En una nova iniciativa pionera a
Andorra, la parròquia va acollir
unes Jornades dedicades a la
bruixeria. Ponències, conferències,
documentals,
degustació
de
productes, nits de bruixes, sortides
al bosc i una exposició amb material
cedit per Patrimoni Nacional van
ser els pilars de la mostra. L’interès
suscitat per l’exposició Contra el
mal donat a la Sala Sergi Mas va
portar el Comú a prorrogar-la fins
el 29 d’octubre.

EDITORIAL

Una nova marca més moderna i
integradora
Viu-la és l’eslògan que acompanya la nova imatge de marca
que el Comú va presentar a finals del mes de setembre. La
paraula, que substitueix l’antic claim Queda’t i descobreixla, il•lustra la voluntat de la corporació d’aglutinar tota la
població, més enllà dels turistes que ens visiten.
Els cinc quarts, el llorer, la porta d’entrada a Andorra
i les tonalitats cromàtiques dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible són els elements principals
del nou logo comercial que conviurà en harmonia amb
l’escut institucional del Comú. En aquests moments, la
corporació està en una fase d’expansió de la marca en
tots els seus suports com ara material d’oficina, vehicles,
la roba d’alguns operaris...
La intenció és que durant el que queda d’any i al llarg del
proper, la imatge estigui present en tots els suports del
Comú, tant en els interns com en els externs. Caldrà doncs
un esforç per part de tots per anar bandejant tot allò
que contingui la imatge antiga i lluir la nova en carpetes,
bolígrafs, comunicats, bosses, targetons, promocions
publicitàries, díptics, tríptics...
No cal perdre de vista que això comportarà igualment un
important volum de despesa que s’ha de veure reflectit
en el proper pressupost. La modernitat, la natura, la
sostenibilitat, la tradició i la identitat pròpia, són els
valors que encarnen la nova imatge i el significat de
cadascun d’ells parla amb veu pròpia sobre la necessitat
de difondre’ls tan com es pugui.
És desitjable que en poc temps, la gent identifiqui la nova
imatge amb facilitat i l’associï a la nostra parròquia igual
que per exemple associem una poma mossegada a una
coneguda marca de productes informàtics i de telefonia.
És un objectiu per part del Comú que hem de dur a terme
entre tots plegats.
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EL TEMA CENTRAL
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Nova marca
Sant Julià de Lòria estrena nova
marca amb l’objectiu de transmetre
una imatge de modernitat i la
implicació de la gent

Les marques de llorer recullen un component present al escut oficial del
Comú que en cap cas varia i, de forma simbòlica, representa un sentit
de superació en l’àmbit de l’educació. Factor aquest darrer de cabdal
importància per a la parròquia que ja està posicionada com l’epicentre de
l’educació universitària a Andorra.
El nou logo també té un traç que simbolitza la porta d’entrada al país que
representa Sant Julià de Lòria, i els colors dels cinc punts estan extrets de
la paleta cromàtica dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS),
mentre que la nova tipografia corporativa serà la lletra Barlow.
Després de molts anys, un desig del Departament de Comunicació del Comú
de Sant Julià de Lòria s’ha fet realitat: la parròquia disposa d’una nova marca
corporativa. Amb el lema de Viu-la, s’acompanya d’un nou logotip en què hi
és present principalment el llorer, cinc punts que representen els cinc quarts
i una tonalitat cromàtica que recull els valors de desenvolupament sostenible.

“Un dels elements importants de l’aplicació de la nova marca és començar
a canviar tot el material, tant l’intern com l’extern”, va manifestar Pérez. Així
doncs, es canviarà tot el material intern com ara carpetes, llibretes i els
comunicats s’escriuran en base a uns models concrets, tant si es tracta
d’una notificació de caire polític, com la que pugui fer cada departament.

“El que estem buscant és que la gent visqui amb la
màxima intensitat Sant Julià de Lòria sent partícip i fentse-la seva, gaudint de l’entorn natural i el patrimoni”

El cònsol major, Josep Majoral va agrair “al departament i molt especialment
al dissenyador gràfic, Josep Manel Pérez” la tasca feta per crear el nou
distintiu de la parròquia. La nova imatge vol modernitzar l’antiga i l’eslògan
que data dels anys noranta. Així doncs els conceptes de modernitat, natura,
sostenibilitat, tradició i identitat pròpia estan recollides a la nova imatge
sota el lema de Viu-la.

També canvien els perfils de les xarxes socials i la pàgina web del Comú per
unificar una imatge única i de forma continuada s’anirà adaptant tot a la
nova marca. Això vol dir que els vehicles comunals, la roba dels treballadors,
els suports visuals exteriors i demés aspectes s’adaptaran a la nova marca.
L’eslògan Viu-la té com a objectiu funcionar com un element de promoció
turística i també de la gent que viu a la parròquia perquè el concepte anterior
Queda’t i Descobreix-la se centrava només en el turisme. “El que estem
buscant és que la gent visqui amb la màxima intensitat Sant Julià de Lòria, se
senti particep i la faci seva, gaudint de l’entorn natural i el patrimoni”, va dir
Pérez.
La primera fase d’implementació de la nova imatge tindrà un cost d’uns 28.000€ i
per al proper pressupost del 2023 s’aprovarà una altra partida d’un import similar.
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CULTURA
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L’ENTREVISTA AL JOSEP MANEL PÉREZ
Josep Manel Pérez: “Una nova imatge
era molt necessària per adaptar-nos als
nous temps en l’àmbit comunicatiu”
És el dissenyador gràfic del Comú de Sant Julià de Lòria des de l’any 2009. Format
a la barcelonina escola Elisava, des que va entrar a la corporació és la mà que
crea quasi tots els dissenys del material gràfic que produeix el Comú, alguns
dels quals molt meritoris. Però aquest cop, amb la creació de la nova marca, ha
complert una vella aspiració que li venia rondant pel cap des de fa anys.
- Què t’ha impulsat a crear aquesta nova imatge de la parròquia?
“Personalment ja feia anys que tenia ganes d’engegar aquest projecte, però
malauradament, per un motiu o un altre, es quedava tancat i oblidat en un
calaix. Afortunadament ha estat enguany que, gràcies a la implicació i a les
ganes de fer passos endavant de l’actual corporació, s’ha pogut dur a terme”.
- Ha resultat una feia feixuga?
“Soc conscient que un canvi d’aquest nivell comporta una implicació extra per
part de tots, però també és ben cert que calia fer un canvi. Per una banda,
per despolititzar la comunicació gràfica comunal i també, molt necessari, per
actualitzar la marca turística de Sant Julià de Lòria que, creada als anys 90, ja
li tocava si més no una actualització. És un tòpic, però és ben sabut que tot
evoluciona i cada cop més ràpid, i és per aquest mateix motiu que Sant Julià de
Lòria necessitava una nova marca adaptada als nous temps”.
- Quins criteris gràfics has seguit?
“A l’hora de plantejar el disseny de la imatge es van tenir en compte vàries idees
a transmetre, concretament aspectes com la modernitat, la sensibilitat vers la
natura, la sostenibilitat i òbviament sense oblidar-nos dels nostres orígens i
tradicions. I és a partir d’aquí, que es van plantejar una sèrie de conceptes que
fossin representatius i particulars de la nostra parròquia com ara:
a) Per la seva situació geogràfica, Sant Julià de Lòria és la porta d’entrada al país.
b) La nostra parròquia té la particularitat que està formada per 5 Quarts.
c) Les branques de llorer que emmarquen l’escut institucional, el seu significat
és de força i victòria, però també té un sentit de superació en l’àmbit de la
educació i la cultura, concretament en l’àmbit universitari i, Sant Julià de Lòria,
com bé sabem és una ciutat universitària.
d) La sensibilitat manifesta per part de la corporació actual vers els Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS)”.
- I entenc que tots aquests conceptes estan recollits al nou logotip i a la nova
marca?
“Sí, amb aquesta barreja d’idees i conceptes i amb la col•laboració d’una de les
millors agències de comunicació del país, es va treballar la forma i la simbologia
amb el resultat que ja coneixeu”.
- Aquesta marca recull el que és Sant Julià de Lòria avui dia?.
“La marca si més no, vol ser el reflex de les particularitats i la personalitat de
la parròquia com ara el dinamisme de la forma, el to cromàtic alegre i plural, la
tipografia moderna i el claim o eslògan “Viu-la!” de to i enfoc positiu”.
- Un cop presentada públicament, quins són els passos a seguir?.
“La presentació pública que s’ha fet és el primer pas però, òbviament, queda
molta feina a fer. Igualment, a nivell de comunicació externa, la intenció és fer
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un pas endavant i s’està treballant amb una millor i major presència de la marca
Sant Julià de Lòria en varis mitjans de comunicació nacionals i internacionals,
fent especial èmfasi en el turisme esportiu i cultural”.
- Estem parlant d’un procés que requerirà temps, doncs?
“És una feina que serà llarga, en soc conscient, però alhora és ben cert que
és molt necessària per adaptar-nos als nous temps des del punt de vista
comunicatiu. I el més important, es tracta d’una tasca conjunta, on tots els que
formen la família del Comú hem de implicar-nos, aportant el nostre granet
de sorra. S’ha d’anar pas a pas i adaptant-nos, sobretot, a les possibilitats
econòmiques de la corporació”.
- Què vols dir?
“La marca no només és l’aplicació a una carpeta, la renovació gràfica de l’Oficina
de Turisme o la retolació d’un vehicle oficial. Són moltes les aplicacions que
s’han de dur de terme, ja sigui des del punt de vista de comunicació externa
com també a nivell intern, ja que paral•lelament, la creació de la nova marca ha
generat la necessitat de posar ordre en tots els suports corporatius comunals. I
per això es necessita temps i diners”.
- La nova imatge també ha portat d’altres novetats, no?
“Sí. Fins ara, per exemple, ens trobàvem aplicacions de l’escut institucional
sense un criteri sòlid. No disposàvem d’una sala corporativa per realitzar en
condicions les rodes premsa (i aquí en fem moltes) o que els companys que
treballen en els departaments de Serveis Generals no estaven correctament
identificats pel que fa a corporativitat aplicada al tèxtil. I així, en diversos àmbits”.
- Penses que la gent se la farà seva?
“Sincerament, confio en el sentiment dels lauredians i, més enllà de l’opinió de
si pot agradar o no la forma física de la marca, penso que sí se la faran seva pel
que representa”.
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SESSIONS PLENÀRIES
Majoria i minoria acorden treballar
conjuntament per mirar que els comerciants
tornin a constituir-se en associació

Comú de Sant Julià de Lòria

Majoral va afirmar que la urgència de fer les obres quan abans rau en el
fet que l’estat actual del paviment “pot comportar que algú prengui mal”.
Finalment, tot i l’enfocament diferent, l’adjudicació de les obres es va aprovar
per unanimitat.

En la sessió plenària celebrada al maig, el cònsol major va adreçar una carta
a la consellera de la minoria Maria Àngels Aché per demanar-li que liderés
la reconstitució de l’Associació de comerciants de la parròquia, inactiva des
de fa anys. En el ple celebrat el dia 28 de juliol, la mateixa consellera va
informar sobre les accions que s’han dut a terme en aquest temps i tots dos
grups, majoria i minoria, van acordar treballar conjuntament per propiciar
que els comerciants de la parròquia tornin a constituir-se en associació.
Entre els passos donats pel grup de la minoria estan les trobades amb els
comerciants i amb la Cambra de Comerç que estava elaborant per encàrrec
del Comú, un estudi per conèixer la situació del comerç a Sant Julià de
Lòria. En representació de Desperta Laurèdia, el seu líder, Cerni Cairat, va
manifestar que “entenem com a fonamental la col•laboració públic-privat
en matèria de desenvolupament del teixit empresarial”.
Per la seva banda, el cònsol major, Josep Majoral va assegurar que és
important per a l’administració disposar d’un interlocutor que aglutini el
comerç perquè això “ens hauria de portar cap a una revitalització del sector
de la mà dels propis comerciants”.

En altres punts de l’ordre del dia, es va tractar l’aprovació d’un suplement
de crèdit de 16.000 euros per finançar l’esdeveniment Esports i Salut que
va tenir lloc durant el mes de setembre i un altre per finançar la compra
de material de funcionament del Departament d’Urbanisme. També es va
aprovar un crèdit extraordinari per finançar la nova sala de premsa que
esta al seminari III del Centre cultural i la presentació de la nova imatge
corporativa del Comú.
També es va aprovar l’adjudicació de les obres d’eixamplament de la
carretera de La Rabassa en els trams compresos entre Auvinyà i Juberri per
un cost de més de 250.000 euros i la modificació de l’article 8 del Reglament
de subvencions de les entitats esportives, culturals i socials. Així, les entitats
rebran el 80% de l’import atorgat durant el primer semestre de l’any i el 20%
restant en el moment de presentar els justificants de l’import aprovat. La
modificació ve justificada per la dificultat que representa per a les entitats
fer front a les despeses generades abans de disposar de la subvenció.

En la mateixa sessió de Comú, la consellera de Finances, Maria Àngels Marfany
va donar compte de la liquidació del pressupost del primer trimestre de
l’any que presentava un saldo positiu de 171.182,50 euros amb uns ingressos
que superaven els 2,9 milions. Pel que fa a les despeses, es van liquidar 2,8
milions però l’import compromès ascendia a més de 6,6.
Pel que fa a l’endeutament, a 31 de març del 2022 se situava en poc més
de 9 milions d’euros, el que representa un 62% de l’import disposat i un
27% menys del que hi havia a 31 de desembre del 2021. Fet aquest darrer
propiciat pels canvis en la nova Llei de Finances Comunals que computa
l’endeutament que superi l’import dels fons propis, ponderat pel percentatge
de participació en el capital social, no la totalitat
L’únic punt de discrepància va ser la remodelació de les voravies de l’avinguda
Francesc Cairat que tenen el paviment en molt mal estat. Cairat es va queixar
que “no s’hagi fet un plantejament harmònic amb tots els entorns urbans de
la parròquia i d’aquesta manera anirem fent pegats”.
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El servei del Quart Bus va centrar els
punts de vista entre majoria i minoria en
la sessió ordinària del mes de setembre
Casa Comuna va viure a finals del setembre una sessió ordinària del ple del
Comú en què es van tractar diversos punts a l’ordre del dia. Arran dels neguits
expressats pels veïns d’Aixirivall i Juberri, els consellers de la minoria van
demanar que s’impulsi una consulta popular amb l’objectiu de millorar el servei
del bus parroquial per tal d’introduir millores en les freqüències i els horaris.
Igualment, van aprofitar per fer la demanda d’un suplement de crèdit per valor
de 12.000 euros per tal de fer front a l’adjudicació del nou bus parroquial vist
que la partida prevista inicialment ha resultat insuficient.
D’aquesta manera, Cerni Cairat va demanar que el nou servei de bus “sigui
concertat amb els quarts de tal manera que la freqüència d’aquest transport i
els horaris sigui el màxim d’adaptat possible a les necessitats dels veïns i que
es faci d’una forma consultiva i concertada”. En aquest sentit, es va mostrar
conscient que la capacitat de recursos per a aquest servei “és limitada” i és
per això que va assegurar que “la concertació permetria ajusta d’una forma
més racional es horaris i les freqüències”.
En relació amb la implementació de les millores proposades, el cònsol major,
Josep Majoral, va manifestar, en primer lloc, que “s’ha de ser realista”, ja que
la parròquia només disposa “d’un sol bus que dona el servei i no pot ser a
tots els pobles a la vegada”. Tot i això, va indicar que “intentarem ajustar-lo
el millor possible a les demandes” i, per aquest motiu, va instar a la comissió
encarregada a revisar els horaris en la mesura del possible malgrat que
“penso que serà molt difícil” modificar-los.
Així mateix, va manifestar que el suplement de crèdit aprovat per unanimitat
introduïa com a principal novetat el fet de poder donar al quart de Nagol i al
poble de Certers, els quals no en disposaven fins ara. “Pel que fa a la resta
no hi ha millores, continua un servei públic igual que abans, de manera fixa i
amb horaris regulars”, va afegir.
Un altre dels punts tractats va ser la recollida de residus urbans en què
Desperta Laurèdia, aprofitant l’aprovació del suplement de crèdit per finançar
aquest servei extern, va reiterar la demanda relativa a estudiar la possibilitat
d’introduir la recollida selectiva mitjançant el servei de porta a porta tal com
ja ha implementat Andorra la Vella en alguns punts de la parròquia.
“Hem demanat que s’estudiï la viabilitat d’aquest sistema entenent que
permet fer una recollida selectiva de residus urbans més exhaustiva, i això vol
dir millor reciclatge i millor aprofitament de recursos”, va exposar Cerni Cairat.
La demanda, que ja es va fer per part de la formació a inicis del mandat,
buscar afavorir el medi ambient i la qualitat de vida dels ciutadans.
En aquest cas, malgrat que aquest no era el punt tractat durant la sessió,
el cònsol major va dir que “no estem tancats mai a res” i que es tracta d’un
projecte que “es pot estudiar”. Això sí, va afegir que “a fons de vall serà
complex” implementar el servei degut al trànsit, però hi ha altres punts de la
vila com la zona de Bixessarri on sí que podria ser beneficiós. Tot dependrà,
va afegir, del servei que s’ofereixi, el cost i les millores que calgui implementar.
El Comú també va donar el vistiplau al decret d’autorització de circulació
i pràctica de ‘rollers’ a la carretera secundària de la Rabassa, un text que
ve motivat a demanda del club d’esquí de fons de la parròquia i que es va
autoritzat amb la voluntat de facilitar que els esquiadors puguin entrenar en
èpoques en què no hi hagi neu. En un primer moment, però, el decret només
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autoritza a fer aquesta pràctica a la carretera secundària de la Rabassa en
sentit ascendent.
Aprofitant l’aprovació del punt, Cairat va demanar a la majoria que valori la
possibilitat de fer extensiva aquesta pràctica a altres carreteres secundàries
de la parròquia, ja que es tracta “d’un esport a l’alça” entre els amants de
l’esquí nòrdic i de muntanya. A més, “pot ser una disciplina estratègica per fer
venir equips de fora perquè puguin preparar-se”, va dir.
Precisament, Majoral va anunciar que es treballa en aquesta línia per tal
de permetre que aquesta pràctica es pugui efectuar a totes les carreteres
secundàries del poble.
Un altre punt que es va aprovar és el relatiu a la modificació de la Llei dels
agents de circulació comunals, un text elaborat fa 17 anys i que es treballa per
modificar de manera conjunta entre tots els comuns per tal de trametre-la
posteriorment per a la seva aprovació al Consell General. Sant Julià de Lòria va
ser la primera corporació que la va aprovar i caldrà que ho vagin fent la resta
de parròquies abans que arribi al parlament.
Entrant al detall, el cònsol va exposar que les millores principals que
s’introdueixen fan referència a reconèixer el personal de circulació com a agents
d’autoritat; també podran actuar com a agents de paisà en casos com el control
de tinença d’animals i quan es detectin abocaments il•legals; el nou text també
substitueix la figura del metge forense per un de medicina del treball quan
s’hagin de fer les revisions obligatòries, i es podrà nomenar un nou director del
departament de Circulació que no sigui necessàriament un agent.
Tot i que no va ser un punt tractat durant la sessió, Majoral va anunciar
l’entrada d’un pla parcial que projecta l’edificació de sis blocs de pisos de
sis altures a la zona del quart de Nagol. Es tracta, sens dubte, d’una bona
notícia per a la parròquia, ja que “a Sant Julià no hi ha una gran explosió de
demandes de permisos de construcció”, va dir llavors. De fet, va indicar que
des de l’any 2007 “estem en un creixement constant, però petit”, a diferència
del que passa a altres parròquies.
Finalment, altres dels punts destacats aprovats corresponen, principalment, a
altres suplements de crèdit corresponents al departament d’Urbanisme, uns
imports que, en cap cas, van representar més endeutament per al Comú. Així,
es va donar el vistiplau a un suplement de crèdit per valor de 164.000 euros per
a la realització d’un nou tram de xarxa d’aigua potable a la carretera de Certers
i fins al poble de Llumeneres. A banda, també es va aprovar l’adjudicació de
la substitució de les butaques de l’auditori Claror del Centre cultural per un
import de 470.000 euros, que es finançarà en quatre terminis.
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La Sala Sergi Mas va acollir el lliurament de premis de la desena Mostra d’arts
plàstiques per a joves
Sant Julià de Lòria va acollir el 20 de setembre la inauguració de l’exposició dels joves artistes que van participar en la Xa Mostra d’arts plàstiques per a joves.
Premis Sergi Mas, un esdeveniment que se celebra bianualment i que en aquesta edició està integrat per 26 obres amb tècniques que van des del dibuix fins
a la pintura, l’escultura, el gravat, la fotografia i el videoart.

Els guardons, a més, inclouen la beca Sergi Mas, un reconeixement valorat en 1.500
euros que enguany es va endur l’artista Sofia Viviana Yupanqui per la seva creació
‘El meu desig està a les meves mans’. Els cònsols de la parròquia, Josep Majoral i
Mireia Codina van prendre part en la cerimònia amb l’entrega de tres premis.

A banda del primer premi que inclou la beca, el jurat de la mostra també va
repartir altres deu guardons. D’aquesta manera, en la categoria A, que comprèn
les edats de 14 a 17 anys, es van premiar les obres ‘El dolor de la pèrdua’, de
l’artista Marta Moreno (500 euros); ‘Autoretrat de Sergi Mas, d’Arabi Iliasse (300
euros) i ‘Obstruïda’, de Carla Giribet (100 euros).

L’exposició, que es va poder visitar a la sala Sergi Mas fins al 30 de setembre,
està concebuda com una mostra itinerant que els interessats també podran
veure a la resta de parròquies al llarg de les setmanes següents. Així, entre el 3
i el 14 d’octubre es podrà veure a l’Espai Galobardes de Canillo; entre el 17 i el 28
d’octubre al Punt d’Informació Juvenil d’Encamp; entre el 7 i el 18 de novembre
a la seu del ministeri de Cultura a Encamp; entre el 21 de novembre i el 2 de
desembre a la biblioteca comunal de la Massana; entre el 9 i el 20 de gener del
2023 al Centre d’Art d’Escaldes- Engordany, i entre el 30 de gener i el 5 de febrer
al centre comercial Illa Carlemany. Des del departament de Joventut es treballa,
a més, per tancar en breu una data a Andorra la Vella i a Ordino.
La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, va declarar
que tot i que la pandèmia ha “frenat una mica”, el cert és que projectes
d’aquest tipus permeten als joves expressar-se de manera lliure a través de
l’art i, després de deu edicions, es tracta “d’una mostra d’art que ja està
consolidada”. A més, va voler destacar el suport de Sergi Mas, “que per a
nosaltres és tota una institució de les arts plàstiques i que, per tant, estem
encantats de poder tirar endavant el projecte” tot incorporant canvis i noves
propostes en cada edició.
Així mateix, va explicar que la beca Sergi Mas permetrà a la premiada matricularse en l’escola d’art o acadèmia que ella desitgi per tal de continuar amb la seva
formació. “Les matrícules sempre costen molt i és un impuls més a petició del
Sergi Mas, que ens va demanar si es podia recuperar la idea i nosaltres estem
contents d’haver-la pogut introduir perquè és de gran ajuda pels joves que
volen continuar avançant en aquesta carrera de les belles arts”, va afegir.
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En la categoria B, que comprèn les edats de 18 a 22 anys, es van guardonar les
obres ‘L’esvaïment de la memòria en el temps’, d’Arnau Sánchez (700 euros);
‘El meu desig està a les meves mans’, de Sofia Viviana Yupanqui (700 euros);
‘Cristino Mallo’, d’Arnau Sánchez (300 euros), i ‘L’abisme d’Asmodeu’, d’Eric
Morales (100 euros).
Finalment, en la categoria C, amb artistes d’edats entre els 23 i els 29 anys,
van obtenir guardó les obres ‘Davant la vida, tres mirades’, de Naiara Escabias;
‘Trementinaires’, de Maeva Boubis (500 euros), i ‘Un mar de muntanyes’, d’Emma
Regada (300 euros).
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Les obres de pavimentació de l’avinguda
Francesc Cairat estaran enllestides
aquesta tardor
El Comú va aprovar en sessió plenària la remodelació de les voravies de
l’avinguda Francesc Cairat que tenen el paviment en molt mal estat. El
conseller de la minoria, Cerni Cairat, de Desperta Laurèdia, es va queixar
que “no s’hagi fet un plantejament harmònic amb tots els entorns urbans
de la parròquia i d’aquesta manera anirem fent pegats”.
Per la seva banda, el cònsol major, Josep Majoral va afirmar que la
urgència de fer les obres, quant abans millor, raïa en el fet que l’estat
del paviment “pot comportar que algú prengui mal”.
Tot i l’enfocament diferent entre majoria i minoria, l’adjudicació de les
obres es va aprovar per unanimitat. Els treballs van començar a finals
d’agost, quan el sector de la construcció va reprendre l’activitat després
de les vacances. Tindran un cost de 200.000 euros i estaran enllestides
a finals d’octubre.
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La comissió de gestió de la Vall del
Madriu-Perafita-Claror va organitzar
una sèrie d’activitats per donar a
conèixer el patrimoni
Amb la voluntat de donar a conèixer el ric patrimoni de la vall, es va
posar en funcionament de manera gratuïta a les principals plataformes
de podcasting (Spotify, iTunes, Amazon Music, iVoox i Google Podcasting,
entre altres, a més a més de YouTube) els episodis d’”Històries de la Vall, el
podcast de la Vall del Madriu-Perafita-Claror”.

Aquestes propostes se sumen a la 3a edició del concurs de fotografia
“Descobreix la Vall del Madriu-Perafita-Claror”, obert a tota persona major de 18
anys. Enguany, la temàtica és lliure, i comporta uns premis de 300€ (1er premi),
200€ (2n premi) i 100€ (3er premi, esponsoritzat per Carrefour-Andorra 2000).
El termini per presentar les fotografies és el 2 d’octubre del 2022. Es poden consultar
les bases del concurs a http://www.madriu-perafita-claror.ad/concurs-de-fotografia/

El podcast compta amb 8 episodis que es van anar penjant durant l’estiu
i que tracten de diferents temàtiques com la del patrimoni tant natural
com cultural, el senderisme o dormir en un refugi. En un primer temps, els
episodis estan disponibles únicament en català, però en funció de l’èxit que
s’obtingui, es possible que es gravin altres episodis en diferents idiomes.
Amb el mateix objectiu de difusió del patrimoni, es va inaugurar un nou
itinerari interpretatiu: les cabanes de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.
Aquest itinerari se sumava a l’itinerari de la siderúrgia i al de la biodiversitat,
que junt amb el tram de la Coronallacs que passa per la vall i els itineraris
didàctics pels infants, es poden descarregar de manera gratuïta des de la
pàgina web de la vall:

https://www.madriu-perafita-claror.ad/rutes-tematiques/
L’itinerari de les cabanes, que ha estat realitzat per David Mas, proposa una
excursió de 6 hores i mitja de durada i de dificultat mitjana, que s’inicia
des del camí dels Matxos fins al pla de l’Ingla passant per algunes de les
cabanes que en els darrers segles van ser utilitzades pels pastors que
portaven els ramats a la vall. L’excursió també dona a conèixer les altres
activitats humanes que han modelat el paisatge de la vall, com l’explotació
forestal, la siderúrgia, l’agricultura i l’obtenció d’energia hidroelèctrica.
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Activitats d’estiu
Com cada any, la Vall del Madriu-Perafita-Claror va preparar un
programa d’activitats per a tots els públics i per a tots els gustos,
per permetre a tothom de conèixer i gaudir de la vall. El programa
sencer es pot consultar a la pàgina web de la vall: https://www.
madriu-perafita-claror.ad/activitats-destiu/
Es va organitzar junt amb Naturland un espectacle de dansa “Dels
gestos perduts, dels sons oblidats” el dissabte dia 23 de juliol a
les 19 hores, a la cota 2000 de Naturland. L’espectacle, que va anar
a càrrec de la companyia l’ERA Arts Escèniques, es va realitzar al
bell mig de la muntanya i va escenificar el procés de sega del blat,
la bellesa del saber fer i de les tècniques d’agricultura antigues.
Després de l’espectacle, es va oferir un deliciós sopar de muntanya
al restaurant La Borda de Conangle.
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El Comú va iniciar un procés sancionador
contra quatre motoristes que van
incomplir l’ordinació d’accés rodat al
medi natural
El Comú va incoar un expedient sancionador contra quatre motoristes que
van incomplir l’ordinació reguladora de l’accés rodat al medi natural en
circular en motocicleta d’enduro per un lloc on només es permet fer-ho en
vehicles tipus moto de trial. Els quatre individus van ser interceptats per
agents del Cos de Banders al camí de Cortals de Manyat i a tots ells se’ls va
aixecar el respectiu informe d’atestat.

Comú de Sant Julià de Lòria

El Govern i els comuns van renovar
el conveni pel servei de bicicleta
compartida
El dia 30 d’agost a la seu del Govern, el cònsol major, Josep Majoral,
la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó,
la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol i la cònsol major
d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, van signar la renovació del conveni
que contempla algunes millores.

Posteriorment, els banders van posar els fets en coneixement del Comú
donant compliment al conveni de col•laboració signat l’estiu passat amb
el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat per tal que els
banders facin controls de l’accés rodat al medi natural.
El primer que va fer el Comú és enviar la notificació via correu postal i
individualitzada als quatre motoristes interceptats en la qual se’ls explicava
que els fets comesos poden ser constitutius d’una infracció molt greu amb
un import de 3.000 euros.
La raó que va esgrimir la corporació per imposar el màxim que fixa l’article 16
de l’ordinació és la transcendència que la sanció va tenir en el medi ambient
i la intencionalitat en la comissió de la infracció, ja que la senyalització de la
zona exposa clarament la prohibició de circulació en motocicletes d’enduro.
Els afectats tenien deu dies hàbils per presentar recurs.

“Els fets comesos poden ser constitutius d’una infracció
molt greu amb un import de 3.000 euros.

Sant Julià de Lòria, com la resta de les parròquia signatàries del
conveni, oferirà noves bicicletes, amb una cistella més gran, en les
quals serà més fàcil canviar la bateria. Com va comentar el cònsol
major durant la signatura de la renovació del conveni, hi haurà noves

Igualment, el cònsol major, Josep Majoral va agrair personalment i en nom
de la corporació la tasca que duu a terme el Cos de Banders en defensa
de la preservació i la cura del medi ambient, dels nostres boscos i el medi
natural en general. Els fets van arribar en un moment en què un particular
va gravar un vídeo en què es veu un altre motorista cometent una infracció
similar, en aquest cas a la zona de la Peguera, i del qual es va fer la captura
de pantalla que il•lustra aquesta notícia.

parades, una al davant de la farmàcia Creu Verda i una altra al centre
de formació professional d’Aixovall.
La bicicleta elèctrica compartida serà gratuïta sense límit de temps
per als joves entre 16 i 20 anys. Per a la resta d’usuaris serà gratuït fins
a finals del 2022. La ministra Silvia Calvó va remarcar que l’executiu
treballa amb Sant Julià de Lòria per fer la connexió del carril bici entre
aquesta parròquia i la capital.
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Els padrins tornen a mostrar interès
en les activitats de la Llar després
del respecte a les mesures sanitàries
posteriors a la pandèmia de la COVID

El Comú va organitzar la cinquena
Setmana de la gent gran amb activitats
formatives, culturals, esportives i
lúdiques

Durant la presentació del nou curs d’activitats de la Llar de Lòria, els
responsables van destacar que van constatar un gran interès del col•lectiu:
“La gent gran té moltes ganes de fer coses, va dir la consellera de Social,
Maria Servat. Entre les novetats que s’ofereixen aquest any hi ha el taitxí i es
fa molta incidència en “apropar” la gent gran “al món digital”. A més, s’ofereix
un ampli ventall d’activitats per potenciar els vessants cognitiu, físic i creatiu.
“Som punters en els tallers de memòria i en el grup de teatre, que tenim actiu
des de fa deu anys”, va remarcar la cap de la Llar de Lòria, Núria Blanco.

Donar a conèixer les diferents activitats que s’organitzen des de la parròquia
per a la gent gran, generar moments de socialització entre les persones d’edat
avançada i agrair el paper que els padrins han jugat durant la pandèmia van
ser els principals objectius amb els quals el Comú va organitzar la dotzena
d’activitats que conformen la 5a Setmana de la gent gran, un esdeveniment
obert a totes les persones del país a partir dels 60 anys que va tenir lloc entre
els dies 26 de setembre i 1 d’octubre.

D’aquesta manera, aquest any, ja sense les dures restriccions per la COVID
i el respecte a les aglomeracions que va provocar en algunes persones tot
i l’arribada de les vacunes, s’espera una gran participació en les propostes
que s’allarguen d’octubre a juny. La cònsol menor, Mireia Codina, va destacar
que en la reunió informativa amb la gent gran es va constatar que hi havia
moltes ganes de fer coses. I va recordar que el col•lectiu susceptible de
gaudir d’una de les activitats de la Llar de Lòria és de 580 persones.

El Comú va dissenyar un seguit de propostes esportives, formatives, culturals
i lúdiques que es van cloure coincidint amb el Dia internacional de la gent
gran que se celebra el primer d’octubre. Durant aquesta jornada es va oferir
als inscrits una missa a l’església parroquial amb un aperitiu musical posterior
amenitzat per The Dancing Queens.
Les activitats van començar amb un taller d’elaboració de cremes corporals i un
campionat de billar que van anar seguits d’un “escapeland” per la parròquia,
un dinar de germanor i un taller de risoteràpia.
El dimecres 28 de setembre va tenir lloc s’ha una ‘masterclass’ d’aiguagim a
Caldea, i un taller de paraules a càrrec de l’escriptor i poeta Antoni Rodríguez. El
29 de setembre es a va fer una classe de ioga i un taller formatiu “Empoderament
i envelliment actiu”, una activitat adreçada a professionals de l’àmbit social,
sanitari i sociosanitari amb l’objectiu de millorar les seves habilitats de tractament
envers la gent gran impartit per la prestigiosa gerontòloga, Lourdes Bermejo.

Algunes de les activitats que s’han reprès després de l’aturada per la
pandèmia, són el cant coral i les sortides interparroquials. “Aquest any serà el
nostre”, va destacar Blanco, que va detallar que en el vessant digital s’oferiran
cursos sobre el certificat digital o qüestions que puguin ser “importants” per a
la gent gran. Va incidir en el fet que el grup de teatre podrà tornar a oferir una
obra. Les activitats tenen lloc tant al matí com a la tarda, de dilluns a divendres.
Quant a les necessitats del col•lectiu, la cònsol menor, Mireia Codina va
manifestar que el departament d’Afers Socials va ser un dels més actius
durant la pandèmia i va fer un seguiment “exhaustiu” de les necessitats de
la gent gran. Ara com ara, es continua fent aquest contacte per detectar les
necessitats que puguin tenir.

El cònsol major, Josep Majoral va ser l’encarregat d’inaugurar el curs a l’auditori
Rocafort i va manifestar que “la gent gran és un col•lectiu molt important per
a nosaltres. Ells ens han educat, ens han tirat endavant, ens han ensenyat tot
el que saben i quan venen mal dades sempre estan allà per ajudar-nos. És per
això que estem fent tota una sèrie de polítiques adreçades a millorar la seva
qualitat de vida”. De fet, per la tarda van ser ells els receptors del taller.
El divendres 30 de setembre es va oferir una excursió a Ordino de manera
conjunta amb la resta de cases pairals del país. La gent gran va fer la Ruta del
Ferro i, posteriorment, van gaudir d’un dinar a l’hotel Coma. El dia 1 d’octubre
va tenir lloc una missa i l’aperitiu musical coincidint amb la celebració del Dia
Internacional d’aquest col•lectiu
D’aquesta manera, la parròquia va recuperar la celebració de la Setmana de la
gent gran amb plena normalitat després de la pandèmia ja que l’edició 2020
no es va celebrar i en la del 2021 encara hi havia restriccions. Cal destacar que
durant l’edició del 2019 hi van prendre part al voltant de 800 persones, però
l’impacte de la COVID-19 ha estat molt elevat entre el col•lectiu i el respecte a la
celebració d’activitats en grup continua encara sent destacable.
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Crèdit Andorrà cedeix al Comú l’obra
“Paisatge amb parella de La Marratxa”
que llueix a la Sala Sergi Mas des de la
seva inauguració

Comú de Sant Julià de Lòria

Va tornar el cicle d’activitats A Ritme
d’Estiu i el Comú va instal•lar uns inflables
aquàtics al parc del Prat del Senzill

La Sala Sergi Mas va acollir el dia 14 de setembre l’acte de signatura
del conveni de cessió al Comú per part de Crèdit Andorrà de l’obra
“Paisatge amb parella de La Marratxa” de l’artista Sergi Mas. L’obra mural
va formar part de la exposició “Sergi Mas i el seu entorn”, amb la qual es
va inaugurar el 2021 l’espai expositiu que porta el nom de l’artista.

La bona acollida que va tenir la primera edició de les activitats A Ritme
d’Estiu que van celebrar-se l’estiu de la pandèmia van portar el Comú
a repetir l’experiència i aquest estiu es va celebrar per tercera vegada.
Es va tractar d’un extens paquet cultural, esportiu, turístic i social que
va tenir lloc durant els mesos de juliol, agost i la primera setmana de
setembre en diferents indrets de la parròquia. Concretament a la plaça
Major, a la de la Germandat, a la Sant Roc i a l’Espai Laurèdia Jove.
El seu trasllat, del qual l’entitat bancària es va fer càrrec, des de l’oficina
del banc de la Plaça Major fins a Casa Comuna va ser molt dificultós
degut al pes i les mides. Un cop situada a la Sala Sergi Mas tant l’entitat
com el Comú van acordar que era una bona idea deixar-la en aquest
espai on podria visitar-se. Així doncs, l’entitat bancària i el Comú de Sant
Julià de Lòria van signar un conveni de comodat per sis anys renovables,
per deixar l’obra “Paisatge amb parella de La Marratxa” a la Sala Sergi
Mas a l’escala d’accés entre el primer i el segon pis.

El programa es va organitzar des de quatre departaments per donar
cabuda a totes les franges d’edat per dinamitzar tota la població a fi
que l’estiu fos més atractiu. En paral•lel, es van instal•lar uns inflables
aquàtics i gratuïts al parc infantil del Prat del Senzill que van funcionar
des de les quatre de la tarda fins a les vuit del vespre.

Després de l’acte de rúbrica en què van participar el cònsol major, Josep
Majoral i Xavier Cornella Castel, conseller executiu i director general de
Crèdit Andorrà, el cònsol va manifestar que “és una peça important de
Sergi Mas i penso que aquesta sala que porta el seu nom és el lloc ideal
perquè hi estigui”.
Per la seva banda, Xavier Cornella va remarcar que “estem satisfets que
aquesta obra que la nostra entitat va encarregar a Sergi Mas, romangui
ara en aquest lloc tan especial que permet al públic en general poder
visitar-la i descobrir la simbologia andorrana que conté”.
L’obra, que forma part de la col•lecció d’art de Crèdit Andorrà, data de
l’any 1979 i està feta en mural de ceràmica i baix relleu en fusta. Medeix
250x172cm i recull la temàtica de La Marratxa i la composició de diversos
elements d’arquitectura popular i romànica de la parròquia laurediana.

EL COMÚ AMB TU / 3r trimestre 2022

12

SOCIETAT
El cònsol va reivindicar el paper de la
parròquia com a pol de l’educació i va obrir
la mà a ampliar les instal•lacions de l’UdA
La Universitat d’Andorra (UdA) va inaugurat el 29 de setembre el curs acadèmic
2022-2023 en un acte celebrat a l’auditori Claror, presidit pel cap de Govern,
Xavier Espot, juntament amb el rector de la Universitat, Miquel Nicolau, i el
cònsol major Josep Majoral.

Comú de Sant Julià de Lòria

Durant la cerimònia, el rector va destacar l’augment del nombre d’estudiants
de formació reglada que ha experimentat l’UdA enguany, superant el rècord
del curs passat. En concret, el curs es va iniciar amb 666 estudiants, una xifra
que supera en un 5,9% la de l’any 2021, en què se’n van comptabilitzar 629.
A més, Nicolau va insistir en el compromís de la Universitat d’Andorra en
l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i en la
promoció de la pau i la igualtat per “transmetre aquests compromisos als
estudiants i a la societat”. El cap de Govern, per la seva banda, es va referir a
l’ampliació del campus de l’UdA amb un nou edifici que permetrà disposar
d’uns 3.000 m² addicionals “a partir de l’any que ve”.
El nou curs acadèmic va començar amb el desplegament complet del màster
en Educació que es va posar en marxa el curs passat així com el nou Diploma
Professional Avançat en Comptabilitat i Administració i del nou màster en Dret
que inclou ara la menció en advocacia i la menció en l’àmbit judicial. L’altra
novetat és que, per primera vegada, es lliura als estudiats un carnet de la
Universitat d’Andorra que és també un carnet d’estudiant europeu (ESC), que
facilita la mobilitat a Europa i l’accés als serveis d’altres universitats.
L’UdA és una de les primeres universitats europees que dona el carnet
d’estudiant europeu a tots els seus estudiants.

En la seva intervenció, el cònsol va manifestar que “el creixement del sector
educatiu en la parròquia ha estat enorme en les dues darreres dècades i ja
posicionats com un hub educatiu, penso que s’ha d’atendre amb celeritat la
reivindicació de la universitat de disposar de més espais”. En aquest sentit, el
mandatari va reconèixer que la competència és del Govern, però va estendre
la mà per mirar de trobar “qualsevol fórmula que permeti una ampliació dels
equipaments universitaris”.

L’acte va finalitzar amb la graduació dels 98 estudiants que van completar
els seus estudis de DPA, bàtxelor, màster o doctorat durant el curs 20212022, que corresponen a la 32a promoció de la Universitat d’Andorra, la
més nombrosa de la seva història. Els titulats van rebre el títol d’estat de
mans de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla,
acompanyada del rector de l’UdA.
Durant l’acte també es va fer conèixer la memòria d’activitats, amb les principals
fites assolides per la Universitat durant el curs 2021-2022. Cal destacar que
durant el curs passat, sumant els 629 estudiants de formació reglada i els 1.194
de formació continuada, es va arribar a un total de 1.823 estudiants.

La lliçó inaugural va anar a càrrec del politòleg Guy Haug, expert internacional
en avaluació i desenvolupament d’universitats. Sota el títol ‘Grands défis des
universités au 21e siècle’, Haug va advocar per reconfigurar –no solament fer
evolucionar– l’oferta de formacions universitàries, per tal de respondre a les
necessitats de la generació digital.
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SOCIETAT
L’Observatori d’Estudis de la Comunicació
(OEC) de la eUniv va portar el Symposium
grafica a Sant Julià

Comú de Sant Julià de Lòria

Molts dels treballs d’investigació i recerca en relació del disseny gràfic i la creativitat
publicitària i la comunicació s’han presentat en format de ponència oral o pòster.
D’aquesta manera, la docència i la didàctica, la recerca i la divulgació científica,
les diverses experiències professionals (taules dels Col•legis Professionals),
docents i de recerca, han permès al VIII Symposium grafica dibuixar un escenari
en què serà necessari seguir aprofundint en aquests temes.
Per això, la propera edició del Symposium grafica serà en el Centro Internacional de
Estudios e Investigación en Tecnologías Gráficas y Comunicación Científica (TGRAF),
que té la seva seu social al Campus Lumiar, Edificio L, “Print Research Lab” de l’ISEC
Lisboa. La IX edició del Symposium gràfica se celebrarà els dies 6, 7 i 8 de setembre
de 2023 posarà el focus en la complicitat estratègica entre forma i contingut.

El Centre cultural va acollir una
convocatòria científica organitzada
per la Universitat Europea
Els dies 4 i 5 de juliol del present 2022 es van celebrar les sessions del
Seminari Doctoral d’Història de les Universitats, convocat per l’Escola
de Doctorat J. H. Newman. Les sessions van tenir lloc a les sales de
seminaris del Centre cultural.

200 quilòmetres són els que separen la seu itinerant de les set edicions
anteriors de l’edició del Symposium grafica d’enguany. La VIII edició de la
trobada acadèmica es va celebrar a la seu de la Universitat Europea (eUniv).
L’Observatori Europeu de la Comunicació (OEC) de la eUniv va permetre reunir
els ponents a l’auditori Rocafort del Centre cultural.

Aquesta convocatòria científica fou organitzada per la Línia de
Recerca Doctoral Universitats i País. Els doctorands i doctorandes hi
van assistir amb caràcter preceptiu i van poder exposar i debatre
sobre les seves recerques. Així mateix, el Seminari va comptar amb
la presència de tres destacats historiadors de les universitats: el
Doctor. Rafael Ramis (Universitat de les Illes Balears), el Doctor. J.
J. Busqueta (Universitat de Lleida) i el Doctor. Francisco Fernández
Luzón (Universitat Autònoma), que van compartir amb els doctorands
i doctorandes les seves perspectives investigadores.

Els participants, sigui en format online o presencial, van poder assistir a les
conferències i les ponències dels investigadors i investigadores, les classes magistrals
i les taules de debat com, per exemple les dels col•legis professionals de Disseny
gràfic de Catalunya i de Màrqueting, Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació.

El Comú de sant Julià, per la seva part, a més de facilitar l’equipament
comunal va organitzar una ruta laurediana per a tots els assistents
al Seminari i els cònsols, Josep Majoral i Mireia Codina els van
acompanyar al dinar de clausura de l’acte acadèmic.

En l’acte d’inauguració, el rector de la eUniv, el doctor Antoni Noguero, va
afirmar que l’edició d’enguany del Symposium grafica “reforça el seu caràcter
internacional”. D’aquesta manera, a les participacions en edicions anteriors
de països com Xile, Colòmbia, Equador o Mèxic, enguany s’hi van afegir la
celebració fora de Barcelona -aprofitant que a partir d’ara la seu permanent
del Symposium està vinculada a la eUniv amb seu a la nostra parròquia-.
El cònsol major, Josep Majoral, va inaugurar el VIII Symposium grafica explicant
que Sant Julià “és una seu amb un fort component universitari”. Per la seva part
el Dr.Daniel Tena, membre del Comitè Científic i Organitzador del Symposium
grafica, va voler recalcar l’objectiu de la trobada remarcant que és el “d’obrir
nous horitzons”. L’acte d’inauguració va ser amenitzat per Xavi Pérez amb una
interpretació artística en què, a partir del manifest First things first de Ken
Garland (1964 i actualitzacions posteriors l’any 2000), va aproximar els estímuls
sonors i visuals a una reflexió sobre el consumisme, l’art i la humanitat.
El programa acadèmic va començat amb Andreu Van Hooft, de la Universitat
Radboud de Nijmegen, amb una conferència sobre Llenguatge i Publicitat que
ha donat pas a la tradicional Brindana. El segon i tercer dia del Symposium
gràfica es van dedicar a taules d’investigació i de didàctica amb ponències
que centren el seu objecte d’estudi en el disseny gràfic i la publicitat.
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L’orquestra de la universitat Humanium va
oferir un concert antològic al Claror que va
arrencar grans aplaudiments del públic

Comú de Sant Julià de Lòria

Un jove rus invident i una noia de Cervera
van guanyar la segona edició del Premi
Lauredià d’acordió

L’orquestra simfònica d’Humanium International University va oferir un concert
inaugural a l’auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià. En el
mes de juny la universitat de música i humanitats Humanium va anunciar que
es traslladava de la capital a la parròquia. Amb aquest motiu, la seva orquestra
va oferir aquest concert, en el qual es van interpretart peces de Dvorak i Von
Suppé, sota la direcció d’Álvaro Gómez. Un dels objectius del concert també va
ser visibilitzar l’Associació de malalties minoritàries d’Andorra (AMMA) i tot el
recaptat es va destinar a l’associació. El cost de l’entrada del concert era de tres
euros i es van vendre al voltant d’unes 150 entrades.

Un jove rus invident i una prodigiosa cerverina van dominar el concurs
d’acordió que es va celebrar a mitjans de juliol a la parròquia. La segona edició
del Premi Lauredià d’acordió va tenir com a vencedors Roman Semeriak en la
categoria diapasó, que vindria a ser l’equivalent a l’absoluta, i Berta Villorbina
en la categoria faristol a juvenil.
Entre els més grans, el segon classificat va ser el jove resident d’origen francès
Gautier Blanchard. També es va lliurar un diploma a Aran Sala. Entre els més
joves, on hi ha va haver domini femení, el segon premi se’l va endur Olga
Pons. Quant a la categoria de grups, els dos premiats van ser Els Assossegats
i Special Duo.

La Humanium Symphony Orchestra, fundada el 2022, tenia previst fer una
gran gira per la Xina, però el repunt de la COVID-19 al país asiàtic va fer
que es posposés. D’aquesta manera, van estar fent una gira pel territori
espanyol que va concloure amb aquest concert al Claror.
L’orquestra es va presentar com un referent simfònic que enforteix l’activitat
musical de la parròquia i de la universitat. La banda musical està formada per
una plantilla de més 60 músics europeus d’alta qualificació artística, comptant
amb una àmplia col•laboració de futurs professors d’Humanium International
University i de músics professionals o de cursos de postgrau avançats.

Les audicions es van fer durant tot el matí a l’auditori Rocafort del Centre
Cultural i com ja va passar en la primera edició, hi va haver un nivell força bo.
El cònsol major, Josep Majoral, i els consellers Cristià March i Diana Sánchez
van ser els encarregats de lliurar els premis. Ja durant la jornada de dissabte hi
va haver actuacions prèvies a l’aire lliure que van fer de Sant Julià de Lòria la
capital pirinenca de l’acordió durant tot el cap de setmana.
El concurs i la II Diada de l’Acordió es van poder celebrar sense cap mesura
sanitària de restricció. El certamen va obrir el divendres 15 amb un concert per
part dels germans Olga i Marc Pons que van ser els vencedors de la primera
edició.
Posteriorment hi va haver una actuació a càrrec del duet París Moscú que
van actuar l’any passat al Claror, però enguany ho van fer a la plaça de la
Germandat perquè “volem que estigui a la vista de tothom”, segons va explicar
la directora de l’escola de música Harmonia i organitzadora de l’esdeveniment,
Roser Palomero.
Per la seva banda, el cònsol major, Josep Majoral es va congratular que la
parròquia aculli de nou un esdeveniment “relacionat amb un instrument tan
tradicional i arrelat al Pirineu com és l’acordió” i va tornar a assenyalar que
la línia d’actuació del Comú en relació a tot el que s’organitza és dinamitzar
l’economia i el comerç de la parròquia.
La diada va continuar dissabte amb acordionistes al carrer i actuacions en què
l’acordió va interactuar amb d’altres instruments. Ja per la tarda, igual que en
l’edició 2021, l’Orquestra d’acordions de Sabadell va oferir un concert en què es
va fer un repàs per la cançó francesa i el swing.
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CULTURA
La Festa Major va cloure amb més
de 20.000 assistents i amb una
gran acceptació de la programació
i els nous horaris

Comú de Sant Julià de Lòria

Un espectacle lluminós i musical
amb drons va substituir els focs
artificials de la Festa Major

La Festa Major de Sant Julià de Lòria va acabar amb més de 20.000 assistents
a les diferents activitats organitzades entre el 29 de juliol i el 2 d’agost, i amb
una gran acceptació de la programació i els horaris.
Si bé ha estat la primera festa que s’organitzava amb plena la normalitat pel
que fa a l’aplicació de mesures sanitàries i es tornava a la situació prepandèmia,
des de l’organització es va decidir escurçar els horaris de tancament dels
esdeveniments. Això va permetre, d’una banda respectar el descans dels
habitants més propers a la plaça de la Germandat, i d’una altra, que els operaris
de manteniment poguessin iniciar abans les tasques de neteja.

“Crec que hem aconseguit allò que perseguíem amb el
programa que no és altra cosa que una Festa Major per a
tothom i amb seny”
Durant els cinc dies, hi va haver una seixantena d’activitats de caire tradicional,
cultural, musical, esportiu, social i lúdic de les quals la majoria diürnes i
impulsades per grups, artistes o entitats del país.

La terrible situació de sequera que vivia el país al passat mes de
juliol amb el conseqüent risc d’incendis i la bona predisposició
entre el Comú i el centre comercial Epizen, van ser els factors clau
perquè s’anul•lessin els tradicionals focs artificials de fi de festa i en
el seu lloc es fes un espectacle lluminós i musical amb drons que va
suposar tota una novetat, ja que és la primera vegada que a Andorra
es feia un esdeveniment d’aquestes característiques.
Així, el dimarts 2 d’agost a les 22.30 hores, 120 aparells es van enlairar
des del pati de l’Escola Andorrana per fer figures geomètriques
lluminoses de temàtica relacionada amb la Festa Major a uns 150
metres per sobre del terra, per la qual cosa l’espectacle es va poder
veure còmodament des de diversos indrets com ara la plaça Laurèdia
o la de la Germandat. La música que va acompanyar el show es va
poder escoltar a través de la sintonia de Ràdio Festa Major (98.5 FM)
i el Comú va instal•lar tres altaveus, un a la plaça del Solà, un altre a
la plaça de la Germandat i un tercer al barri de Rocacorba.

Els esdeveniments que més persones van concentrar van ser els concerts
programats, però també hi va haver una important presència de públic als
actes de caràcter tradicional com ara la cercavila de gegants, la passa o el
ball de La Marratxa. A més, la Festa Major 2022 ha passat a la història com el
primer esdeveniment d’Andorra que acull un espectacle lluminós i musical
impulsat per drons que ha substituït els tradicionals focs artificials.
El cònsol major Josep Majoral es va mostrar molt satisfet del resultat de tot
plegat, ja que a banda de la gran afluència de públic, no es va registrar cap
aldarull de consideració.
“Crec que hem aconseguit allò que perseguíem amb el programa que no és
altra cosa que una Festa Major per a tothom i amb seny”, va manifestar. Pel
que fa a l’acabament dels actes més aviat, Majoral va dir que “el que no volíem
és una Festa Major com la del 2019 en la que es van registrar problemes
importants i per això hem escurçat els horaris i no hem posat barres al carrer”.
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La cònsol menor, Mireia Codina va explicar que des de fa un any
aproximadament el Comú i Epizen venien tenint converses per
explorar diversos àmbits de col•laboració i aquest va ser el primer
resultat que es va anunciar just un dia abans que el centre obrís les
portes en una primera fase. “Hem anat tenint un contacte fluid i ara
ha arribat el punt en què tots els objectius, tant a nivell comunal
com comercial s’han alineat”, va manifestar Codina.
Per la seva banda, el director de màrqueting i digitalització del Grup
Pyrénées, Àngel Alonso va explicar que la col•laboració se sustenta
en dos pilars com son la sostenibilitat i la innovació. Va destacar
la certificació mediambiental LEED que ha rebut el centre i que fa
complir uns estàndars força exigents i el gran nombre d’activitats
relacionades amb el medi ambient que es podran trobar dins l’edifici
d’Epizen.
“Un espectacle com aquest és molt innovador perquè comencen a
deixar de banda la pirotècnia per fer espectacles de nova tecnologia
i sostenibles que és el que ens mou a nosaltres”, va dir Alonso. El
cost total de l’esdeveniment va ser de 19.000 euros que va assumir
íntegrament Epizen.
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El Comú es planteja eliminar els gots de
plàstic en vista a la Festa Major de l’any
vinent i allargar els horaris de tancament
Un cop conclosa la Festa Major, el Comú va celebrar un parell de reunions,
amb els joves i amb la població en general, per copsar la seva opinió sobre
el desenvolupament. La intenció de la corporació era copsar els neguits i els
suggeriments de millora en vistes a l’edició 2023.
Des del Comú es va fer una valoració “més que positiva” tenint en compte
la participació registrada, de 20.000 persones, que no hi va haver problemes
importants i que tot es va desenvolupar amb “normalitat”. Els horaris
d’acabament de la festa i que no hi hagués hagut “cap grup potent”, van estat
algunes de les qüestions que els ciutadans van fer arribar als cònsols, que
van presidir la reunió celebrada a l’auditori Rocafort
Tant Mireia Codina com Josep Majoral van comentar que no es van contractar
grups de més entitat per una qüestió econòmica i perquè era la primera festa
que es feia sense restriccions sanitàries després dels importants aldarulls
que hi va haver el 2019 i es volia evitar problemes similars. Codina va destacar
que també “s’ha volgut diversificar” i apostar per altres actes amb el que
s’havia estalviat en un gran grup.

Durant la reunió amb la ciutadania es va valorar de manera satisfactòria
l’espectacle de drons i es van fer algunes propostes com que no s’ocupin
aparcaments o s’apaguin els llums de l’enllumenat públic perquè es vegin
millor.
Majoral manifestava abans de la reunió que esperava “bon rotllo” i que la
gent pogués dir-hi la seva ja que la intenció és que hi hagués participació
ciutadana i la gent “es faci la Festa Major de Sant Julià seva”. De fet, els
dos cònsols van manifestar durant la reunió que prenien nota de totes les
propostes que els han fet arribar.
Quant a la punxada patida per una jove, el cònsol major va tornar a lamentar
els fets i va manifestar que “no deixa de generar neguit” i que “condemna
qualsevol acte d’aquest tipus, real o bretolada”. I va afegir, qüestionat pels
mitjans de comunicació, que de cara a altres actes caldrà actuar de manera
conjunta amb el cos d’ordre per veure quines mesures es poden prendre,
si bé va reconèixer que potser serà difícil el control. A més, va concloure
que està “fora de lloc” el que està passant amb aquests casos. Una de les
persones presents a la reunió va posar en relleu que en alguns llocs havia
vist un punt lila i que a Sant Julià no l’havia vist. Codina va manifestar que
havien compartit amb els joves com ajudar les noies que senten por, sobretot
a tornar a casa, i que semblava que el punt lila “no està vigent”.

Majoral va manifestar que els joves havien valorat de manera satisfactòria
alguns concerts i altres menys, i va afegir que l’espectacle de drons els “va
encantar” tot i que l’horari de finalització de la festa “no tant”. Per tant, de
cara a l’any que ve, el Comú proposa “allargar una mica més”, que hi hagi més
contenidors a l’avinguda Verge de Canòlich, o que s’evitin els gots de plàstic.
La gent gran també va manifestar que havien trobat a faltar actes per a ells i
en aquest sentit, el cònsol major va recordar que el que hi havia previst es va
haver de suspendre per la pluja.
Durant la reunió, i en referència als horaris, les opinions van estar diverses i
així si bé hi havia qui apostava per allargar-los, d’altres, com una dona que
va prendre la paraula, recordava que no s’han d’aguantar crits i sorolls que
“no són motiu de celebració” perquè “es pot fer Festa Major d’altra manera”.
En canvi, hi ha qui va prendre la paraula i va demanar que s’allarguin, si més
no els dies més potents. També hi va haver alguna queixa sobre l’actuació
policial i el cònsol major va destacat que ells no van donar cap ordre al cos
de policia sobre el desallotjament de la plaça al finalitzar la festa.
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Inaugurats els dos nous murals de
la segona edició del concurs Murs
que Parlen amb l’art romànic com a
temàtica central
Els cònsols de la parròquia, Josep Majoral i Mireia Codina acompanyats d’altres
autoritats, van inaugurar coincidint amb l’obertura de la Vila Medieval, els dos
nous murals de la segona edició del concurs Murs que Parlen. El resultat
de les obres dels artistes Samantha Bosque i Reunió de Papaia son “Murs
que ens parlen” i “Policromànic” respectivament i es poden contemplar en el
primer dels casos a l’avinguda Verge de Canòlich davant de Casa Comuna i al
camí de la Creueta a la carretera de La Rabassa en el segon.
El Comú va adjudicar les obres per uns imports de 7.687,50 i 4.500 euros
i al concurs públic s’hi varen presentar quatre artistes. El jurat va valorar
especialment una estètica innovadora, la potencia visual del missatge,
l’adequació a la demanda temàtica del plec de bases tècnic i l’harmonia amb
l’entorn i l’adaptació al pressupost.

L’edició anterior va comptar amb tres accions que es van desenvolupar alhora,
del 26 d’abril al 28 de maig de 2021. La seva inauguració va coincidir amb les
festes de Canòlich. De les tres, l’única que no optava a concurs va ser el mural
a l’Espai Jove situat a la plaça de la Germandat, realitzat per joves entre 10 i
18 anys, amb l’assessorament de l’escola d’art, l’acompanyament de Laurèdia
Jove i la participació opcional de l’AEIG lauredià.
Les altres dues, que sí van entrar dins la convocatòria pública, foren realitzades
per Samantha Bosque -que enguany ha repetit- i Naiara Galdós. La proposta
girava a l’entorn de l’artesania, les tradicions i la cultura popular de Sant Julià
de Lòria, del Principat i del Pirineu en general.

Justament, la temàtica de les obres d’enguany havia de fer referència als béns
d’Interès Cultural Immobles d’estil romànic que es troben a la parròquia, així
com les pintures murals o objectes litúrgics que hi trobem a dins. Era molt
important que els bens d’interès cultural esmenats tinguessin protagonisme
en la proposta artística, donat que l’objectiu és la promoció del l’art i la cultura
de la parròquia laurediana. Els artistes van començar a treballar durant la
darrera setmana del mes d’agost.
Entre els objectius que la corporació té amb la convocatòria d’aquests
concursos destaquen els de:
Difondre la cultura artística, fent de Sant Julià de Lòria un referent, posant
l’art a l’abast de la ciutadania, dinamitzant el poble i potenciant el turisme.
Impulsar i donar visibilitat als artistes i altres formes d’intervenció artística
en l’espai públic. Proveir la vila d’obra d’artistes consolidats, per tal que
esdevingui una inversió cultural perenne. Apropar l’art a tothom i concebre
la iniciativa com un festival obert i popular. Revitalitzar artísticament la via
pública i donar un valor afegit diferencial al poble.
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L’Escola d’Art va engegar el curs 2022/2023
amb la novetat de poder inscriure nadons
a partir dels sis mesos d’edat
L’Escola d’Art va començar les activitats el 12 de setembre incloses en
el programa. Enguany, l’oferta es divideix en cinc grans blocs com ara
mindfulness, belles arts, arts plàstiques, arts i oficis i espai cuina. Dins d’ells
hi ha tallers de dibuix i pintura, de gravat d’història de l’art, de ceràmica de
joieria, de talla de fusta, de costura, de punta de coixí, de patchwork i de
tapís entre d’altres.

De la seva banda, la cònsol menor, Mireia Codina es va mostrar contenta
de poder presentar un any més tantes activitats en un centre plenament
consolidat en què nombrosos alumnes acaben la seva formació i marxen
fora per ampliar estudis superiors. “És més que una activitat extraescolar
on es transmeten molts valors que a vegades porta a que alguns facin de
l seu hobby la seva manera de viure”, va manifestat Codina que també va
destacar el nivell i la dedicació dels docents de l’Escola d’Art.
Una de les novetats és que enguany es poden inscriure nadons des dels sis
mesos fins els dos anys que, acompanyats per algun dels seus progenitors,
un d’ells o bé un familiar, podran començar a explorar i jugar amb aspectes
com ara els colors, les textures, les formes... Una altra és el taller de
patronatge perquè els inscrits aprenguin a confeccionar la seva pròpia roba
i també està la del mindfulness per treballar la concentració a través de l’art.
La responsable de l’Escola d’Art, Maria Lluelles va destacar que “no sabem
com anirà el tema dels nadons, però aquest any tenim molts adolescents i
adults interessats en diversos tallers”.
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Pel que fa a les inscripcions, s’estan recuperant nivells d’abans de la
pandèmia que ja van començar el curs passat. Des del primer dia s’estan
rebent demandes d’inscripció a diari i a mitjans del setembre hi havia
apuntats 70 joves i 60 adults, tot i que s’espera la xifra augmenti perquè “hi
ha gent que ens ha dit que començaran a l’octubre”, va dir Lluelles. Tota la
programació es pot consultar a www.santjulia.ad
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Comú de Sant Julià de Lòria

La Vila Medieval va tancar les portes
amb una gran participació tot i les
precipitacions registrades durant la
jornada del dissabte
La Vila Medieval de Sant Julià de Lòria ha finalitzat aquest diumenge amb un
“gran èxit” de participació. Ho ha manifestat la cònsol menor de la parròquia,
Mireia Codina, qui ha indicat que la 19a edició de l’esdeveniment va comptar
amb una gran afluència de públic, residents i visitants, tot i que va lamentar
que les precipitacions que es van registrar dissabte van interrompre l’ambient
i les activitats es van haver de traslladar a espais tancats. “Ha estat un cap de
setmana que Sant Julià ha estat a vessar de gent, qui han gaudit i participat
de totes les activitats”, va dir. I va destacar que els paradistes també “estan
contents” amb les vendes i els clients.

En aquest sentit, es va establir un vincle amb els alumnes del taller de ceràmica
de l’Escola d’Art, que van ser els encarregats de crear les peces per tal que es
poguessin coure durant la vila. En l’àmbit musical, hi va haver un concert a
l’església parroquial a càrrec de l’artista Antoni Madueño, que va apropar la
música medieval amb instruments que construïts per ell mateix.
També es van oferir activitats didàctiques, ja que es van reprendre els tallers
de recreació històrica de com es vestia un cavaller. En aquest cas, també hi
va haver un pas d’armes amb lluites amb armes i armadures reals de l’edat
mitjana i on es van recrear batalles també reals que hi ha hagut al llarg de
l’època medieval.
Zones on es confeccionaran titelles o activitats lúdiques de cavallets per als
més petits eren les altres propostes que van complementar el programa del
cap de setmana. Una altra de les novetats d’aquesta edició és que un pregoner
va anar informant pels carrers a la ciutadania sobre les activitats que s’havien
de celebrar. El Comú va destinar 49.000 euros a la celebració, un import similar
al dels darrers anys tot i que enguany s’ha vist incrementat per la diversitat
d’activitats plantejades.
En relació amb l’objectiu d’incentivar la reactivació econòmica de la parròquia,
va asseverar que “s’ha aconseguit” i que el teixit comercial, bars i restaurants
“estan contents”. Finalment, va posar en relleu la idoneïtat del format de la fira,
pel qual “tothom ha pogut tenir el seu espai”, ressaltant que la incorporació
dels oficis, “una part lúdica i pedagògica”, ha donat molt joc als més petits i als
centres escolars, que van visitar la Vila Medieval divendres.
En total hi va haver una trentena de propostes diferents al llarg del cap de
setmana, les quals incloïen tallers, espectacles, concerts, animacions itinerants
i activitats familiars i 60 parades de gastronomia i productes artesans que, com
és habitual, estaven ubicades a l’avinguda Verge de Canòlich, concretament
des de LAUesport fins a la plaça Major.
Després de diverses edicions sense celebrar-se, el Comú també va recuperar
enguany el sopar medieval de dissabte, una proposta que va estar amenitzada
per l’actuació de la companyia Impro Show i en la qual calia fer reserva prèvia
per participar-hi. El preu per al públic general era de 30 euros, tot i que les
persones que hi van anar amb disfresses de l’època medieval només van
pagar 20. Durant el sopar també va actuar l’Esbart Laurèdia.
Entrant al detall de les activitats més destacades, al llarg del cap de setmana
hi va haver una demostració de la tècnica mil•lenària oriental Rakú, que
consisteix en la cocció de peces fetes amb fang de manera tradicional.
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CIRCULACIÓ
El Comú i el Govern exploren en patinet
elèctric el millor traçat per instal•lar un
carril de mobilitat personal a la parròquia

Comú de Sant Julià de Lòria

El Comú va instal•lar senyals de límit
de velocitat amb font d’energia solar i
il•luminades amb tecnologia LED
Agents de circulació van col•locar a diversos indrets de la parròquia
senyals de límit de velocitat 20 i 30 quilòmetres il•luminades amb LED
i amb font d’energia solar. L’acció, a més de mirar de conscienciar els
conductors sobre els límits de velocitat, segueix la línia estratègica de
parròquia sostenible.

Curiosa reunió de treball la que van mantenir a l’agost el Comú i el Govern
per explorar el millor traçat per ubicar un carril de mobilitat personal
a Sant Julià de Lòria. Aquest carril, segons consta en el nou codi de
circulació, ha de permetre circular en vehicles diferents d’ús personal
com ara bicicletes, monopatins o patinets.
En aquest sentit, els cònsols, Josep Majoral i Mireia Codina, el ministre
de Territori i Habitatge, Victior Filloy, el secretari d’Estat d’Agricultura i
Sostenibilitat, Marc Rossell i el director de Mobilitat, Jaume Bonell van fer
el recorregut comprès entre l’edifici administratiu i el pont de la Margineda
en patinet elèctric per veure millor “in situ” quin pot ser el traçat final per
definir el carril dins dels termes de la parròquia.
Josep Majoral va explicar que “hem volgut fer la reunió d’aquesta manera
per intentar trobar la solució per instal•lar un carril de mobilitat personal,
per això hem optat per la via de posar-nos en situació real”. El cònsol
major també va dir que la postura del Govern també és la de dur la
iniciativa endavant i va afegir que ara “hem de fer un plànol i a partir
d’aquí continuarem treballant”.

El Comú descarta l’opció del transport a
la demanda i torna a adjudicar el servei
del Quart Bus a Hispano-Andorrana
El Comú va adjudicar finalment el servei del Quart Bus a l’empresa
Hispano Andorrana. D’aquesta manera, tal com es va publicar al Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) l’empresa rebrà pel servei un
import d’11.425 euros els mesos de 30 dies i 11.806 els de 31. El termini
de l’adjudicació és fins al 31 de desembre, però a l’edicte publicat es fa
constar que pot ser prorrogable fins a un màxim de sis anys.
Cal recordar que la intenció inicial de la corporació laurediana era tirar
endavant un bus a la demanda, un servei com el que han posat en marxa
parròquies com Canillo, Escaldes-Engordany i Encamp. Malgrat això, el
concurs que es va publicar va ser declarat desert, ja que les propostes
presentades per les empreses sobrepassaven de molt el pressupost que
la corporació comunal tenia previst.
En aquell moment, la cònsol menor, Mireia Codina, va reconèixer que
s’havia fet un plec “molt exigent” i que per això les empreses havien fet
propostes molt elevades. Finalment, la corporació ha decidit descartar
el bus a la demanda i tornar a apostar pel servei que es donava fins
ara. Així, arribarà a Aixirivall, Juberri i Naturlàndia, i s’ampliarà a Certés.

EL COMÚ AMB TU / 3r trimestre 2022

21

TURISME
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Andorra Turisme i els set comuns
treballen per potenciar el turisme
inclusiu amb nous projectes
a diferents indrets
Amb l’objectiu de posicionar Andorra com una destinació de turisme inclusiuque apropi el nostre patrimoni cultural i natural al màxim de públics- des del
programa “Infoturisme”, en el que Andorra Turisme i els departaments de
Turisme dels set Comuns, desenvolupen i financen conjuntament projectes
que són d’interès de totes les parts, s’han dut a terme una sèrie de projectes
per oferir accessibilitat universal a alguns dels principals indrets d’interès
turístic del país.
Per una part, s’han dotat més d’un centenar d’espais d’interès turístic
(edificacions, monuments, escultures, miradors, etc.) amb codis QR gràcies
a la posada en marxa del projecte Parl’App. Escanejant els codis QR amb
els propis dispositius mòbils, els usuaris poden disposar de continguts
descriptius en llengua de signes i també locutats en català, castellà, francès i
anglès. Les plaques que contenen els codis QR també ofereixen informació en
Braille, el sistema tàctil d’escriptura i lectura per a invidents- i estan situades
a una alçada adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

“La intenció és facilitar la comprensió i el coneixement de
la fauna i flora autòctones, així com els pics i muntanyes
de l’entorn a les persones amb diversitat funcional.
D’altra banda, s’ha dut a terme la renovació dels miradors ecoturístics i panells
interpretatius “Natura en ruta” que es troben repartits per tot el Principat,
per dotar-los de plafons informatius on s’incorporen continguts en Braille,
així com imatges en relleu que ajuden a percebre millor les informacions a
les persones amb discapacitat visual i també s’hi han incorporat codis QR
Parl’App. La intenció és facilitar la comprensió i el coneixement de la fauna i la
flora autòctones, així com els pics i les muntanyes de l’entorn a les persones
amb diversitat funcional.

De la mateixa manera, també es van efectuar canvis en l’estructura dels
miradors i els panells interpretatius, tot rebaixant la seva alçada amb
l’objectiu que les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir més
còmodament a les informacions que s’hi detallen.
A més, s’han inclòs una vintena de recorreguts de muntanya a l’App Blind
Explorer, solució digital que permet dotar d’una major autonomia a les
persones amb discapacitat visual per recórrer itineraris de senderisme,
mitjançant geolocalització i un sistema auditiu que millora l’orientació i la
mobilitat per a persones d’aquest col•lectiu.
Per donar a conèixer totes aquestes propostes inclusives s’ha editat un vídeo
promocional sobre turisme accessible a Andorra, en el que també s’inclou el
camí de les Fonts d’Escaldes-Engordany, que des de fa ja uns quants anys està
adaptat per a persones amb discapacitat visual i/o amb mobilitat reduïda.
El vídeo inclou audiodescripció per a persones amb discapacitat visual i es
difondrà a través dels diferents perfils de xarxes socials d’Andorraworld, dels
Comuns.
Així mateix s’ha dissenyat un pla de comunicació adreçat a entitats de
col•lectius amb diversitat funcional d’àmbit nacional i també de fora del
país, en el que s’han previst accions amb influencers i s’ha contactat amb
operadors turístics que inclouen en els seus catàlegs viatges adreçats a
aquests col•lectius.
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Sant Julià de Lòria va acollir les
primeres jornades de bruixeria de la
història d’Andorra
Entre els dies 30 d’agost i 3 de setembre la parròquia de Sant Julià de Lòria
va acollir les 1es Jornades de Bruixeria d’Andorra amb una gran quantitat
d’esdeveniments relacionats amb aquesta temàtica.

Comú de Sant Julià de Lòria

El cònsol va agrair la col•laboració del M.I. Govern en l’organització de les jornades.
Ja entrant en matèria, la primera presentació va anar seguida d’una extensa i
molt interessant ponència de David Mas “Qui eren les bruixes” i d’una exposició
de Carme Xam-mar sobre la figura de la Carbassera, un dona d’origen andorrà
acusada i jutjada per bruixeria a la Seu d’Urgell a principis de segle XVII.

“A través de llibres, ponències, col•loquis, pel•lícules, passejades i d’altres
activitats intentarem apropar-nos a un món que als Pirineus sempre ha
tingut una gran transcendència. Seran doncs, unes jornades en què farem
un recorregut per la història de la bruixeria al nostre país”, va manifestar la
cònsol menor, Mireia Codina durant la roda de premsa de presentació.

A dos quarts de sis de la tarda del dia 31 d’agost començava la projecció
a l’auditori Rocafort del documental dirigit per Elena Cid “Bécquer y la
brujas”. El documental és un viatge per l’esperit literari del poeta marcat per
la seva època. En ple segle XIX, el romanticisme i la gran atracció pel misteri
marquen la seva poesia i la seva prosa.

Entre els plats forts del programa destacava una exposició que sota el
nom de “Contra el mal donat” mostra la història de vuit dones acusades
de bruixes. La mostra, que es va inaugurar a la Sala Sergi Mas el dia 1 de
setembre a les cinc de la tarda, conté material cedit per l’Arxiu Nacional
d’Andorra i Patrimoni Cultural. L’èxit d’assistència va portar el Comú a
prorrogar-la fins el proper 29 d’octubre. Els textos han estat facilitats per
l’Arxiu Nacional i es poden veure alguns elements relacionats amb l’àmbit
de la bruixeria cedits per Patrimoni Cultural
Un altre punt d’interès va tenir lloc el mateix dia a dos quarts del deu del
vespre amb l’espectacle “Paraules que trenquen ossos” a càrrec de la Cia.
Pagan. Destacar que la peça ha estat premi de la crítica d’arts escèniques
com a millor espectacle de carrer.

La pel•lícula, dirigida per Cid, porta també a conèixer la població de
Trasmoz, a peu del Moncayo, a l’Aragó, i dona a conèixer la importància de
la cacera de bruixes en aquella etapa així com la història de la “Casca”, una
dona acusada de bruixeria que va ser llençada des de dalt de la muntanya
pels seus veïns. El vincle entre aquest esdeveniment i el poeta Gustavo
Adolfo Bécquer es troba en els escrits “Cartas des de mi celda” que aquest
va escriure durant la seva estada en aquelles contrades i on va entrar en
contacte amb el misteri dels relats de les bruixes que s’han anat conservant.
La projecció va anar seguida d’una tertúlia, dirigida per Hèctor Mas, on la
directora del documental, Elena Cid, va compartir opinions i experiències
amb un públic molt interessat i participatiu.
Al voltant de les vuit des vespre, al vestíbul del Centre cultural i de congressos
lauredià, es va servir una degustació de productes locals amb embotits
Artesà de Muntanya Cal Jordi i formatges de Casa Raubert.
A les nou de la nit i amb la participació de la ministra de Cultura i Esports,
Sílvia Riva, es va projectar la pel•lícula “Akelarre” de Pablo Agüero.

En les seves paraules de benvinguda i de presentació, el cònsol major,
Josep Majoral, va destacar els motius que havia portat el Comú a organitzar
aquestes jornades. D’una banda, la bona acollida que en els nou darrers
anys han tingut les Nits de bruixes i Llegendes que posa de manifest l’interès
que aquest tema desperta en el públic. Per una altra, la importància que
el món de la bruixeria està adquirint com a reclam turístic en aquelles
poblacions que tenen un passat vinculat a aquest fenomen.
Com Josep Majoral va detallar, les jornades es vertebraven en tres eixos.
L’acadèmic i literari, el cinematogràfic i el que presenta un component més
humà, amb l’exposició a la sala Sergi Mas “Contra el mal donat”.
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ESPORTS
La Purito va tornar amb 1.800 ciclistes
després de dos anys sense celebrar-se
per la pandèmia

Comú de Sant Julià de Lòria

La parròquia va acollir un festival
dedicat exclusivament a la pràctica de
disciplines esportives

En un dia extraordinari per a la pràctica del ciclisme, el centre de la parròquia
es va tenyir de rosa gràcies als mallots que els 1.800 inscrits a la sisena edició
de La Purito lluien en aquesta ocasió. Abans de prendre part en la sortida,
els cònsols Josep Majoral i Mireia Codina van tallar la cinta inaugural que
significava el preàmbul de l’èxode massiu de corredors, que van sortir des
l’avinguda Verge de Canòlich a l’alçada de LAUesport per doblar uns metres
més endavant per la carretera de La Rabassa i encarar així el primer dels durs
ports que han de recórrer.

Sant Julià de Lòria va celebrar un cap de setmana ben esportiu gràcies a la
celebració del Somlòria Sport Festival, un projecte que neix amb la voluntat
d’incidir en l’esport com a font de salut i que pretén que la ciutadania
descobreixi els camins i els recorreguts dels quals disposa la parròquia. La
voluntat de la corporació és que amb la competició es gaudeixi essencialment
de la pràctica esportiva deixant de banda el crono, i per tant la competitivitat.

Enguany el corredor estrella convidat va ser Markel Irizar que el 2011 va alçarse amb la victòria a la vuelta a Andalusia i que, com la resta de participants, va
haver de completar un recorregut de màxima duresa amb ports com Beixalís,
Els Cortals d’Encamp i el Coll de la Gallina com a plats forts. Un repte de 115
quilòmetres i 4.800 metres de desnivell. Quasi res.

La jornada es va iniciar un dissabte al matí amb la fira d’expositors ubicada
a la plaça de la Germandat. Posteriorment, es va donar el tret de sortida a la
caminada popular ‘Tomb Lauredià’, amb un recorregut de 15,1 quilòmetres i
1.400 metres de desnivell positiu. També es va oferir una prova menys exigent
amb un recorregut de 3,5 quilòmetres i 3.000 metres de desnivell positiu en el
qual va participar la cònsol menor, Mireia Codina. Al llarg del matí també va
tenir lloc una gimcana infantil i un dinar popular a la plaça de la Germandat.
De cara a la tarda hi va haver una activitat d’orientació familiar.

L’organitzador, l’exciclista Purito Rodríguez va mostrar la seva satisfacció per
recuperar la prova. “Ha estat una meravella, amb el canvi de recorregut hem
encertat. Teníem moltes ganes de tornar”. De cara a l’any vinent, per la setena
edició, es mantindrà aquest recorregut. Sobre la duresa de la prova va dir
que “és el perfil d’Andorra, pujar i baixar. No hi ha cronòmetre perquè tothom
pugui anar al seu ritme”.
Per la seva banda, el cònsol major de Sant Julià de Lòria es va congratular que
es pogués tornar a celebrar la prova i va manifestar que “amb 1.800 persones
ens hem convertit en la capital de l’esport aquest cap de setmana”. El cònsol
menor d’Encamp -parròquia que acullia l’arribada-, Jean Michel Rascagneres, va
reconèixer que, per a la parròquia, aquest és un esdeveniment molt important
i “un orgull per a nosaltres ajudar a l’organització d’aquesta cursa”. Entre els
cicloturistes hi va haver el propi Purito Rodríguez i altres exciclistes com Ángel
Vicioso, a més del mencionat Irizar, o l’expilot de motos Carles Checa.

Ja el diumenge es va la celebrar una pedalada de BTT, amb recorreguts de 22
i de 35 quilòmetres, una pedalada cicloturista podent arribar fins a 3 ports de
muntanya de la parròquia i una nova gimcana infantil i activitat d’orientació
familiar, a banda del dinar popular. El cònsol major, Josep Majoral, acompanyat
de l’organitzador de l’esdeveniment, Gerard Riart van presentar al mitjans la
programació de les dues jornades esportives que s’aixoplugaven sota el nom
Somloria Sport Festival.
En paraules del cònsol, el Comú sempre aposta per la pràctica esportiva a
l’aire lliure i en grup, que és un dels pilar de la salut i un dels maons de la
vida social. Riart va destacar que serien dues jornades intenses d’activitats
esportives per a tots els gustos i edats que anirien acompanyades d’una fira
d’expositors a la plaça de la Germandat.
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ESPORTS
El Comú es va sumar a la Setmana
Europea de l’Esport amb múltiples
activitats per a totes les edats
En el marc de potenciar la parròquia com a destinació de turisme
esportiu, LAUesport, la Llar de Lòria i els Departament de Turisme i Gestió
i Desenvolupament de Persones (GDP) del Comú de Sant Julià de Lòria van
organitzar diverses activitats coincidint amb la Setmana Europea de l’Esport
que va començar el 23 de setembre i es va prolongar fins el dia 30 del mateix
mes. Turisme va difondre vídeos d’esportistes destacats del país i de fora,
amb continguts sobre la conscienciació de l’esport i dels bons hàbits. Eren
audiovisuals de curta durada d’entre 30 segons i 1 minut.
De la seva banda LAUesport va oferir la matrícula gratuïta al llarg del mes de
setembre i també va dur a terme les següents accions:

Comú de Sant Julià de Lòria

El gimnàs de LAUesport va tancar
entre el 22 d’agost i el 8 de setembre
per canviar el parquet i totes les
màquines
LAUesport ha renovat el gimnàs en la seva totalitat per la qual cosa la
instal•lació va estar tancada entre els dies 22 d’agost i 8 de setembre
ambdós inclosos. Durant aquest període s’ha renovat tot el parquet i les
màquines cardiovasculars i de tonificació amb plaques de pes i discos i de
pes lliure. La resta d’instal•lacions com ara les pistes de pàdel i la piscina
van continuar obertes.
Conscients de l’enrenou que la mesura podia causar entre els usuaris, des
de la direcció es va acordar amb d’altres centres del país que els abonats
poguessin anar a practicar esport a les seves instal•lacions mentre van
durar els treballs.
Així, es podia anar als següents equipaments:
- Complex Esportiu d’Encamp – En aquesta instal•lació és estrictament
necessari reservar prèviament al telèfon (+376) 732 700
- Centre Esportiu del Pas de la Casa – En aquesta instal•lació és
estrictament necessari reservar prèviament al telèfon (+376) 755 111
- Centre Esportiu d’Ordino
- Centre Esportiu dels Serradells
- Gimnàs de les piscines comunals d’Escaldes Engordany (del 22 al 26
d’agost)

Entrada gratuïta, cada dia, a una activitat diferent tant del pac de matí com
de tarda. Una activitat cada dia a la zona funcional del nou gimnàs (alguns
dies a les franges de matí, fins les 14 h, i d’altres a la franja de tarda, a partir
de les 17 h). Pel que fa als infants, van donar accés gratuït a aquelles activitats
que tinguessin capacitat d’inscripció, ja que algunes ja havien arribat al límit.
Igualment, van comunicar a les seves xarxes cadascuna d’aquestes activitats,
així com un comunicat inicial de la Setmana Europea de l’Esport indicant que
farien activitats i ofertes al llarg de la mateixa.
La Llar de Lòria va organitzar una escapeland per la parròquia el dia 27, una
sessió d’aquagym a Caldea l’endemà, un taller de ioga el dia 29 i ja el dia 30
una caminada amb tres nivells de dificultat per la Ruta del Ferro d’Ordino.
GDP va organitzar unes sessions de pràctica de pàdel, en les que bàsicament
els participants podien practicar entre ells segons el seu nivell. I finalment, un
torneig de pàdel entre tots els inscrits.

Cal recordar que el passat mes de juny, el Comú i l’empresa Salter Esport,
dedicada a la maquinària esportiva, van signar un contracte de compravenda per permetre renovar totalment l’espai de gimnàs de LAUesport.
L’acord per l’adquisició del material, xifrat en poc més de 179.000 euros,
estableix uns terminis de pagament a través d’una quota mensual a
comptar des del gener del 2023 i fins el desembre del 2028. D’aquesta
manera, la corporació podrà assumir còmodament la renovació d’un dels
espais més utilitzats pels usuaris de LAUesport.
Entre el material adquirit, que va arribar a primers de setembre, hi ha
bancs per fer abdominals, peses, cintes de córrer, estores per a la pràctica
del fitness, bicicletes, el•líptiques, rems, barres fixes, zones d’entrenament,
escales, plataformes per a salts, sacs de boxa, ancoratges, cinturons i
cordes.

Les sessions de pràctica es van fer en diverses franges horàries de dissabte a
dimarts i el torneig es va dur a terme dimecres, dijous i divendres. Els horaris
anaven de les 10 del matí a les 10 del vespre i les franges de pràctica es van
acordar entre els participants. Tots els interessats, van poder fer la inscripció
al departament de GDP a partir de les 8 hores del dijous dia 22 de setembre.
A fi de donar ressò a les activitats, des del Comú es va fer una crida a
esportistes d’alt nivell amb la finalitat que difonguessin el programa des
dels seus canals de comunicació. Entre ells, l’ex entrenador d’handbol del
Barça, Xavier Pascual; l’ex jugador, Enric Massip; l’ex ciclista, Joaquim “Purito”
Rodríguez; i els esquiadors de fons, Irineu Esteve i Carola Vila.
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Naturland supera en un 10% la
facturació de l’estiu passat, que fins ara
havia estat el millor de Camprabassa
Naturland segueix la tendència de creixement i aconsegueix facturar un
10% més que l’estiu anterior. D’aquesta manera, el 2022 va camí de seguir
millorant els registres de la societat. Pel que fa als visitants de la temporada
estival, la xifra es manté gairebé idèntica al 2021, situant-se molt a prop dels
50.000 visitants (juliol - agost, fins a l’11 de setembre). Cal destacar que la
meteorologia de la segona quinzena d’agost, amb alguns dies amb ruixats
durant les tardes, així com l’avançament del calendari escolar a Catalunya, van
ser fets significatius que van restar visitants. Enguany cal recordar que tampoc
hi va haver pont de la Diada de Catalunya, amb la qual cosa, el nombre de
dies festius dels clients de proximitat va ser inferior a les altres temporades.
Un any després de la renovació de la marca, i dos d’ençà que la nova direcció
hagi fet el canvi de rumb, Naturland continua en una tendència positiva. En
aquest sentit, la facturació de l’estiu s’ha superat en un 10% en comparació
amb el 2021, que ja havia marcat un rècord.
El canvi en la política comercial, la continuïtat de la campanya i el suport
i aposta pels canals de venda online, han estat factors clau per assolir
aquests resultats. L’estratègia ha estat decisiva per continuar posicionant
Naturland com un destí de natura alineat amb les noves necessitats dels
viatgers, un dels objectius que es marcaven en el full de ruta.
Per aconseguir aquests resultats, com l’any passat, s’ha potenciat la compra
dels paquets d’activitats, prioritzant que els visitants gaudeixin més temps
al centre, fet que ha contribuït a consolidar la despesa del client. A més,
s’ha promogut més intensament la compra a través de la web pròpia, com a
garantia per poder dur a terme les activitats. Així, per a accedir al Tobotronc
s’ha continuat amb la limitació d’un viatge per persona i sempre amb reserva
prèvia, amb la finalitat d’assegurar el viatge a totes les persones, evitant
aglomeracions en la cua de l’activitat.
També s’ha de posar en relleu la posada en marxa d’un nou sistema de control
d’accés amb QR al centre a través de la compra anticipada, que ha permès
agilitzar molt més la realització de les activitats, evitant el pas per les taquilles.

Les noves activitats a la Cota 1600, com el circuit Esquirol, l’Sklide i el tubbing
han tingut molt bona acceptació entre els usuaris. Aquestes novetats han
permès aconseguir una major rotació a les activitats, descongestionant les
que tenen més reclam, sobretot en hores punta.
Un dels productes nous que més han agradat ha estat l’entrada combinada
d’un viatge en Tobotronc més un sopar als capvespres, ja que ofereix
una alternativa diferent als usuaris que només volen gaudir del giny,
complementada amb un menú del Xiriburguer.
En relació a les activitats de la Cota 2000, el Naturland Bike Center ha
continuat oferint els seus itineraris i serveis, amb una ampliació del nombre
de circuits i de km de recorreguts. Les rutes guiades en buggy o cavalls i les
excursions de senderisme han complementat l’oferta, donant alternatives
als usuaris que busquen experiències a la muntanya. L’activitat a la granja
d’animals domèstics, així com l’aula de natura i les passejades pels circuits
del Prat de Conangle han estat les més concorregudes, dirigides a un públic
més familiar.
Pel que fa a la gastronomia, Naturland ha continuat oferint una oferta variada,
en la qual, l’establiment El Foc de la Cota 1600 ha aconseguit posicionar-se
com a restaurant referent del Centre d’Activitats Outdoor, gràcies a la carta
variada, amb productes de qualitat i la seva cuina singular al foc. Naturland
continuarà obert els caps de setmana amb propostes a les dues cotes fins a
la temporada d’hivern, quan es reprengui l’activitat a l’estació d’esquí nòrdic
Naturland - La Rabassa.
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El centre va organitzar per Meritxell uns tallers infantils sobre el medi ambient amb
entrada gratuïta per als inscrits

Naturland va organitzar a la Cota 1600 el 8 de setembre, dia de Meritxell, uns tallers amb temàtica mediambiental, i va donar l’accés gratuït a tots els infants
que els van realitzar, a més de l’entrada per als acompanyants adults. Aquesta activitat s’emmarcava dins el nou acord amb el col•laborador ‘’Soy Frigo’’
d’Unilever, que executa un programa per formar en valors sobre la cura del medi ambient.
D’aquesta manera, Naturland va aprofitar el dia de Meritxell per impulsar una sèrie de valors inclosos en la seva política mediambiental, a través de
l’organització d’aquests tallers. Es tracta d’una iniciativa que neix gràcies a l’aliança comercial amb Unilever, que gestiona el programa “Soy Frigo”, un projecte
d’inclusió laboral i d’educació ambiental.
Pel que fa als tallers, un d’ells va consistir en la creació de menjadores per a ocells; un altre va estar centrat en la separació de la brossa, “El twister dels
residus”; també es va treballar els diferents hàbitats a través d’un joc de cartes, “Memòria biodiversa”; amb el tradicional “mocador’’ es va articular un joc
per conscienciar sobre l’impacte de les nostres decisions en el medi ambient; i també es va fer un joc de mímica per endevinar, entre tots participants,
conceptes ambientals. La durada de cada taller va ser d’aproximadament 30 minuts, i van ser impartits per l’ADEAC, una associació sense ànim de lucre
responsable de programes internacionals de la Foundation for Environmental Education (FEE): Bandera Azul, Ecoescuelas, Jóvenes Reporteros para el Medio
Ambiente i Llave Verde.
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