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LA PRIMERA PLATJA FLUVIAL
D’ANDORRA

Com en tants altres temes, la nostra parròquia ha tornat a estar pionera. En aquest cas amb la creació d’una platja fluvial a una zona del parc infantil del
Prat del Senzill. Es tracta d’un espai de 400 metres quadrats i disposa de 30 gandules i un bar. El Comú ha fet uns treballs de condicionament del terreny,
ha posat sorra i ha habilitat una petita balsa al riu que permet refrescar-se. D’aquesta forma, Sant Julià de Lòria es torna a apropar al Valira tal com s’havia
fet anys enrere. Fins la dècada dels anys 70 del segle passat hi ha testimonis d’esplai a la vora del riu en un tram de terra situat al centre del riu Valira,
popularment conegut com l’Isla.

Finances

Social

Naturlandia

La corporació ha aprovat un
pressupost de 15 milions d’euros
del qual s’anirà fent un seguiment
exhaustiu amb la finalitat de
prioritzar les partides de caire
social per donar resposta a les
possibles necessitats en qualsevol
moment i ajustar al màxim
la despesa de funcionament.
També hi ha previstes diverses
inversions.

Amb l’augment de famílies amb
necessitats que demanen ajuda
a Càritas parroquial, el Comú va
posar en marxa el projecte Horts
Solidaris. La iniciativa aplega
45 propietaris de terrenys de la
parròquia que s’han compromès
a lliurar a l’entitat part de la collita
d’hortalisses i fruita per donar
resposta a moltes persones que
ho estan passant malament.

Naturlandia ha donat un gir de
180 graus amb la contractació
de Xabier Ajona com a nou
director. El Comú vol despolititzar
l’activitat en torn al parc que hi
ha hagut des de la seva creació i
fer d’ell un referent turístic, sobre
tot a l’estiu. El parc va reobrir les
portes amb mesures de seguretat
el darrer cap de setmana del mes
de juny.

EDITORIAL

TREBALLAR PER A TOTS SENSE BAIXAR LA GUÀRDIA
Un cop controlada la corba de l’epidèmia i amb els resultats de les proves de cribratge a la població tots els
sectors econòmics s’han posat en funcionament. La crisi sanitària de la COVID-19 ha tingut un impacte important
en l’economia andorrana i les xifres del Comú no són alienes a aquesta circumstància. Així doncs, hem aprovat un
pressupost que contempla en primer lloc les mesures de caire social per donar resposta a les possibles necessitats
sense deixar de banda el control de les despeses de funcionament i les inversions. En concret, un dipòsit d’aigua
potable a Nagol i un nou magatzem per ubicar la deixalleria.
En aquest nou escenari on l’únic segur és la provisionalitat, el Comú continua desenvolupant accions en tots els
àmbits d’actuació per als que té competències, però sempre seguint els protocols governamentals a fi de poder
tornar a la nostra activitat diària sense baixar la guàrdia per si hi ha un rebrot. En aquest sentit, la corporació ha
pres tota una sèrie d’iniciatives encaminades a fer la vida més fàcil a la ciutadania al mateix temps que mira de
conscienciar i orientar a fer les coses ajustades als temps que ens està tocant viure. És el camí que pensa fer el
Comú de Sant Julià de Lòria: treballar per a tots i en tots els àmbits sense baixar la guàrdia.
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NATURLANDIA ENCETA UNA NOVA ETAPA AMB EL NOMENAMENT
DE XABIER AJONA COM A DIRECTOR
El Consell d’administració de Camprabassa S.A. va aprovar a finals de maig
la rescissió de contracte que lligava la societat gestora de Naturlandia amb
l’empresa Fresh from the lab S.L., representada per Enric Ordóñez que, fins al
moment, assumia la direcció executiva i estratègica del projecte. Per unanimitat,
el Consell de Camprabassa va aprovar la incorporació del navarrès Xabier Ajona
a partir de l’1 de juny. Aquest executiu, que fins a la data era el director d’OrdinoArcalís, és un professional del sector de la neu amb una dilatada experiència en
tasques directives, tant a Andorra, com a fora.
Tal i com va assenyalar el president del Consell d’administració de Camprabassa
S.A. i cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, “l’objectiu és donar un
nou enfocament a la gestió de Naturlandia i treballar perquè sigui un revulsiu
econòmic per a la parròquia”. El primer objectiu a curt termini és aconseguir
la professionalització del Consell d’Administració al qual Ajona va informar
personalment el 22 de maig de les línies mestres que té pensat desenvolupar
per aixecar la imatge del parc. En aquest sentit, Josep Majoral va demanar al
Consell d’administració la despolitització que ha acompanyat Naturlandia des
dels seus inicis i remar tots en una mateixa direcció.

L’objectiu és despolititzar el parc
i que sigui un revulsiu econòmic
Posteriorment, ell mateix i els membres del consell es van traslladar fins a la
cota 1.600 on van mantenir una breu trobada a peu dret amb els treballadors del
parc. El cònsol major el va presentar i minuts més tard Ajona es va adreçar als
operaris per dir-los que calia fer un gran esforç per tal que Naturlandia sigui el
referent turístic d’Andorra durant l’estiu ja que pensa “que és un producte que
ha de trobar el seu camí però que té molt de futur per davant”.
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NEIXEN QUATRE CRIES D’ÓS BRU AL PARC D’ANIMALS
Una de les dues femelles del parc d’animals de Naturlandia va donar a llum
el passat mes de febrer a quatre cadells a l’interior d’una cova natural on
s’havia retirat durant la hivernació. A principi de maig van sortir del refugi
i és quan els cuidadors del parc van poder certificar el bon estat de salut i
l’evolució positiva, tant de l’óssa com de les cries.
Els ossets són fills de l’Enciam i el Julio, dos óssos bruns que van arribar a
La Rabassa el 2013 quan es va obrir el parc d’animals procedents del Parque
de la Naturaleza Cabárceno, a la comunitat autònoma espanyola de Cantàbria.
És el segon naixement de plantígrads a Naturlandia. Actualment, el parc
compta amb tres exemplars adults, un mascle i dues femelles, i les quatre cries.

Són fills de l’Enciam i el Julio que
provenen del parc de Cabárceno
La gestació dels óssos bruns és d’entre set i vuit mesos i els cadells solen
pesar entre 350 i 500 grams. El més habitual és que en tinguin un o dos,
per tant el naixement de quatre exemplars a Naturlandia indica la vitalitat
del grup i la labor dels professionals del parc. De fet, cal recordar que l’any
2019 van néixer dos exemplars de linx boreal, una espècie de molt difícil
reproducció en captiveri. Bona mostra d’això és que els felins nascuts a la
cota 2.000 van ser els primers en fer-ho a la zona catalana del Pirineu en
cent anys.

Aposta per convertir el parc en un
producte referent i amb identitat pròpia
Un parell de setmanes després de la presentació i amb el temps suficient
per prendre la temperatura de la situació, Xabier Ajona va començar a
explicar els seus plans sobre Naturlandia als mitjans de comunicació. Ajona
va definir les primeres línies d’actuació que en primer terme passen per
la detecció dels problemes existents i definir clarament l’oferta del parc
amb la finalitat de crear una identitat pròpia de l’espai. Ajona descartar
la tirolina tal i com estava plantejada en el mandat anterior, però no una
amb un cost inferior o bé una activitat del mateix estil. Un dels espais que
més crítiques suscita Naturlandia és el parc d’animals. En aquest sentit,
l’executiu navarrès va afirmar que cal replantejar-lo totalment sense
renunciar fins i tot a un possible tancament. El nou director considera que
l’enfocament no s’adequa als temps en què ens trobem per la percepció
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social que hi ha sobre els animals i el medi ambient. Finalment, el nou
director va augurar un bon estiu si les fronteres s’obren i tot funciona
amb una certa normalitat. En paral·lel, el cònsol major Josep Majoral en
una entrevista a El Periòdic d’Andorra va afirmar que corresponia al

L’executiu destaca fer la tirolina i creu
que cal redefinir el parc d’animals
màxim responsable de Naturlandia fer les valoracions escaients pel bon
funcionament del parc abans de presentar-les al Consell d’Administració.
I va deixar clar que amb la nova etapa s’ha acabat amb la percepció que
la gent té de Naturlandia com “un espai d’amiguismes i endollats”. El parc
va reobrir les portes el 27 de juny tot esperant que l’estiu sigui bo.
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Les obres de la
carretera de Nagol
estaran enllestides
a finals de l’estiu
El Comú de Sant Julià de Lòria va aprovar
l’alteració jurídica d’un bé immoble
patrimonial en un bé públic en un tràmit
necessari per obrir la desviació de la
carretera de Nagol en el tram més pròxim
al centre de la població, a l’església de
Sant Bartomeu. L’augment del trànsit i la
calçada estreta van fer que el comú decidís
fer una desviació per un terreny de cessió
obligatòria al Camp Gran de Casa Molines.

El Govern va adjudicar els treballs de reparació
d’un tram de la carretera de Fontaneda per un import
de 93.000 euros
El mes de febrer passat es va detectar al PK 5+600 de la CS-140, al quart de Fontaneda un deteriorament
sobtat de la calçada fet pel qual es va habilitar un pas provisional en un tram d’una carretera que
ha vist com el trànsit ha anat en augment pel creixement d’habitants al quart. A més, la via també és
utilitzada per molts ciclistes per seguir la ruta fins al Coll de la Gallina i Canòlich.

L’objectiu és destinar l’esmentada finca, com
a vial comunal i la seva zona de protecció
per garantir l’accés i el pas de vianants,
d’acord amb les normes urbanístiques
del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la
parròquia. Amb el canvi jurídic, el pas
de vianants pot ser un vial de circulació
de vehicles. L’alteració de la qualificació
jurídica se sotmet a informació pública
a les dependències comunals. Les obres,
aprovades pel comú el mes de novembre de
l’any passat, es van iniciar el passat mes de
febrer i s’espera que estiguin enllestides a
finals de l’estiu.

Els treballs van durar tres setmanes per al projecte i la direcció de les obres i la forma d’adjudicació va
ser directa per contractació d’emergència. Posteriorment, el ministeri d’Ordenament Territorial va fer
pública durant el mes d’abril l’adjudicació definitiva dels treballs i serveis necessaris per l’habilitació
del pas alternatiu d’emergència per un import de 93.371,39 euros, tot i que aquests ja havien finalitzat
a primers del mes de març.
El pas provisional garanteix una entrada i una sortida segura al quart de Fontaneda, amb l’obertura
d’un tram de vial a l’entrada del nucli urbà de vuitanta metres de llargada per quatre d’amplada, al
mateix temps que permet evitar una zona de carretera malmesa. Tot i que la titularitat de la via és del
comú de Sant Julià de Lòria, és el Govern qui s’ha de fer càrrec del seu manteniment i del pagament
dels treballs. Així mateix, l’executiu te previst dur a terme el projecte i les obres per tal d’adequar la
zona de forma definitiva.

Les obres de la carretera
d’Os continuen a bon
ritme
Aquesta tardor està previst que acabin els treballs
d’eixamplament d’un tram de la Carretera General
6 a l’alçada d’Aixovall que també inclouen la
instal·lació de voravies, enllumenat públic, aigua
potable i separació d’aigües pluvials i residuals.
És una obra impulsada pel Govern d’Andorra en
una via que registra importants nivells de trànsit
i que és l’única asfaltada per arribar al poble
d’Os de Civís.
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D’aquesta manera, els que circulin en sentit
Sant Julià de Lòria es desviaran abans
d’arribar a l’església de Sant Bartomeu i
passaran per l’actual aparcament comunal
per sortir a l’avinguda Verge de Canòlich.
En el primer tram, la carretera CS-120 serà
només en sentit Nagol.
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Francesc Cairat disposa de més places
d’aparcament i una nova pavimentació
El Govern va decretar el primer dilluns de maig que el sector de la construcció
tornés a la feina. Això va servir per procedir als treballs d’acabament d’alguns
serrells que havien quedat suspesos a l’avinguda Francesc Cairat i al nou
tram del vial com a conseqüència del confinament i la paralització de quasi
tots els sectors econòmics. Es va pavimentar íntegrament tota l’avinguda,
des de la plaça del Solà fins a la plaça Laurèdia i es van pintar les noves
places d’aparcament, tant les de zona blava com les comercials. Igualment, es
van delimitar els nous espais d’estacionament del vial, es va pintar el carril
bici i les parades de bus. Amb tot, la cèntrica avinguda de la nostra parròquia
i el nou tram ofereixen 62 places en zona blava, 11 estacionaments comercials,
una plaça per a minusvàlids, 8 per a motocicletes i cinc parades de bus.

La zona ha guanyat moltes places
d’aparcament i cinc parades de bus

La minicentral elèctrica d’Aixovall
estarà operativa l’any vinent
La minicentral elèctrica d’Aixovall va superar el mes d’abril el
darrer escull i ja es podran licitar les obres de construcció. Això ha
estat possible després que el Comú de Sant Julià de Lòria aprovés
l’adjudicació de la concessió administrativa per a l’ocupació i l’ús de
béns de domini públic, i l’autorització de l’aprofitament i l’ús de l’aigua
per a la producció d’energia elèctrica.
L’empresa Productora Elèctrica Renovable S. A. (societat integrada per
Nord Andorrà i Mútua Elèctrica) procedirà al concurs per les obres, un
pas que no havia pogut fer abans perquè el projecte de la minicentral
que va aprovar el Govern no es corresponia amb el que havia aprovat
l’anterior equip comunal. Es disposava de l’autorització però sense
el dret de l’aigua, una cosa que ha solucionat l’actual comú en una
sessió plenària celebrada el nou d’abril.
Tots els tràmits van començar el 2015, però finalment el projecte veurà
la llum l’any vinent. La captació es farà al riu d’Ós a l’alçada de la
Borda de l’Arena i la minicentral estarà situada a Aixovall en un edifici
propietat de la Mútua Elèctrica, just al darrere del Centre de Formació
Professional. Els gestors de Persea han reiterat la seva aposta per
les energies renovables. El termini de construcció de la minicentral
elèctrica serà d’un any i mig per la qual cosa entrarà en funcionament
a inicis de l’any 2021.
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Les intenses pluges de primers de juny
van causar un important esvoranc
a la carretera d’Aixirivall
La forta pluja caiguda durant la nit del dos de juny va provocar una esllavissada
en un tram de la carretera CS-130 a Aixirivall que abans del mal temps ja
presentava dues importants esquerdes. Això va obligar a tallar el trànsit i
desviar els vehicles per l’antiga carretera de la Peguera, la qual cosa implicava
fer més quilòmetres de recorregut, ja que per arribar al centre de Sant Julià
de Lòria els veïns havien d’arribar fins a les bordes de la Peguera i baixar
per Juberri.
L’endemà de l’ensurt, tècnics governamentals i comunals, així com el ministre
d’Ordenament Territorial i el cònsol major es van personar al lloc dels fets per
analitzar la situació i prendre mesures. El tram afectat era d’uns 30 metres de
llargada i el cònsol major va demanar precaució a l’hora de circular per les
carreteres secundàries ja que les de Fontaneda, Nagol i Canòlich també havien
rebut importants pluges. El tall va afectar uns 200 veïns de tres urbanitzacions.

Un cop descartat el risc per part dels
tècnics es va habilitar un pas alternatiu
El mateix dia al vespre, el Comú va convocar els afectats a una reunió
informativa a l’auditori Claror durant la qual el cònsol major va exposar les
mesures a aplicar, entre les quals habilitar un pas alternatiu. Majoral també
va dir que el ministre Jordi Torres s’havia compromès a entrar en el consell
de ministres setmanal pel procediment d’urgència la licitació del projecte per
arreglar la via. En la posterior roda de premsa, l’executiu va admetre que els
geòlegs alertaven de possibles esllavissades fins i tot més importants que
la primera. Amb tot, l’obra no estarà enllestida fins a finals de l’estiu i per
motius de seguretat es van posar unes barreres de protecció de formigó.
Una setmana més tard, es va habilitar un pas alternatiu amb semàfors perquè
els vehicles no haguessin de donar la volta per la Peguera per sortir del quart.
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El pressupost 2020 es va aprovar però
es va revisar dues setmanes després per
readaptar-lo a la situació derivada
de la COVID-19
El Comú va celebrar el nou d’abril la primera sessió ordinària del Consell
de Comú virtual de la seva història en la qual van prendre part de manera
telemàtica, les autoritats i els mitjans de comunicació.
Dels diferents punts de l’ordre del dia, va destacar l’aprovació del projecte de
pressupost per a l’exercici 2020. Un pressupost que, a causa de l’emergència
derivada de la COVID-19, va ser revisat tan sols dues setmanes més tard en
una trobada presencial a l’auditori Rocafort. Sense tenir clar encara l’abast
de la crisi i els efectes socials i econòmics, tots els consellers van aprovar
un ajust d’un 9,5% menys en despesa de funcionament, un 13,5% menys en
despesa d’inversió i es va contemplar una possible davallada d’ingressos d’un
20%. La revisió pressupostària es va basar en una projecció econòmica a curt
termini que contempla bàsicament la possible davallada d’ingressos, així com
la despesa prevista.
En el decurs de la reunió, el cònsol Major va explicar que el Comú disposa
d’una nova eina que permet visualitzar els ingressos i les despeses en tot
moment i saber en el punt exacte en el què es troben les finances comunals.
També es va acordar realitzar un seguiment acurat dels comptes i, un cop
al mes com a mínim, treballar en el pressupost en el marc de la comissió
de Finances.
Així doncs, es va establir prioritzar les partides de caire social per donar
resposta a les possibles necessitats en qualsevol moment i ajustar al màxim la
despesa de funcionament. En referència a la inversió, es van definir les prioritats
classificant-les en tres tipologies. Les estrictament necessàries, com el dipòsit
d’aigua potable de Nagol i el magatzem de la deixalleria, les que es poden
ajornar i les que ja no es preveu executar en aquest pressupost.

Es presenta un pressupost equilibrat, amb una previsió d’ingressos de
15.142.944,25€ i una de despeses igual seguint la línia del compromís adquirit
de no augmentar l’endeutament.
D’altra banda, i conscients de les dificultats econòmiques que es derivaran
de la pandèmia, es va aprovar el facilitar el pagament dels impostos.
Així, es fraccionaran en dos pagaments els que es facturen en una sola
vegada i en tres pagaments els que es facturen en dues vegades. També
s’han retardat els pagaments fins al mes de setembre per donar temps a
una recuperació de l’economia. Això es traduirà en una disminució dels
ingressos perquè part dels impostos que s’havien de cobrar al 2020 es
cobraran a principis del 2021. També en relació a la crisi de la COVID-19,
el Comú disposa d’un compte bancari perquè tant càrrecs polítics, com
funcionaris i la ciutadania en general puguin fer les seves aportacions.

Els números prioritzen les partides socials per
donar resposta a les possibles necessitats
El que sí que no va variar d’una sessió a l’altra és la voluntat financera del Comú
per al present mandat que, com bé va afirmar la consellera de Finances, Maria
Angels Marfany, “preveu un pressupost estable amb un creixement lineal i
sense incrementar l’endeutament per les inversions, invertint progressivament
en la parròquia en allò que sigui més necessari per a la població, atenent a
les necessitats quotidianes i donant més vida a la parròquia”.

Adjudicat el lloguer anyal de la
muntanya de Francolí per 400 euros
El Comú va celebrar el 18 de maig una sessió molt breu per adjudicar
en subhasta pública l’arrendament anyal de la muntanya de Francolí.
El preu de sortida pel lloguer per un període de 12 mesos, estava fixat en
300 euros amb dites de 50. Després d’una primer dita per part d’un altre
aspirant, l’arrendador que s’ha fet amb aquest dret d’ús de la muntanya
en els darrers anys i que desitjava renovar-lo, va proposar el preu de
400 euros, quedant així fixat el preu de l’adjudicació. Com és habitual, el
guanyador Jordi Ramoneda de Cal Mitjavila de Fontaneda, va deixar en
efectiu allà mateix els diners en concepte de despesa de la subhasta que
és de 50 euros.
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Inaugurada la Cala Laurediana
La Cala Laurediana, la primera platja fluvial d’Andorra, va quedar formalment inaugurada el dissabte 27 de juny en un acte que va comptar amb una important
presència de públic degudament abillat amb la mascareta corresponent. El cònsol major de la parròquia, Josep Majoral va destacar que “la Cala Laurediana
és una proposta d’esbarjo innovadora al país que oferirà bones estones a les famílies que s’hi acostin”. A l’acte també van assistir la pràctica totalitat dels
consellers i va comptar amb una actuació de l’Esbart Laurèdia que va representar el ball de xarxes i del grup musical The Swingers.
La Cala Laurediana és un espai d’uns 400 metres quadrats en el qual hi ha una trentena de gandules. També s’hi inclou un petit bar, el lloguer del qual s’ha
adjudicat mitjançant concurs públic. La Cala Laurediana està oberta diàriament de les 10 h a les 20 h i s’hi podrà anar fins el 7 de setembre. Per regularne l’accés i els aforaments, es cobra una entrada de 2€ per als infants i de 3€ per als adults. Alguns vespres es preveu que la part de terrassa pugui acollir
activitats artístiques com concerts per promocionar els artistes del país.
Amb la creació d’aquest espai d’esbarjo a l’aire lliure i amb el riu com a protagonista, Sant Julià de Lòria es torna a apropar al Valira tal com s’havia fet anys
enrere. De fet, tenim antecedents d’activitats d’esplai a la vora del riu fins la dècada dels anys 70 del segle passat en un tram de terra situat al centre del riu
Valira, popularment conegut com l’Isla. Va desaparèixer amb la construcció d’uns edificis situats a l’Avinguda Francesc Cairat quedant annexada al nucli urbà.
El primer esment documentat en l’arxiu comunal és un arrendament del prat dins les aigües de l’any 1609. Oferia moltes possibilitats d’esbarjo durant l’estiu
com el bany, partits de futbol, o fins i tot arrossades després de la celebració de les Caramelles. Ara, anys després, amb la Cala Laurediana es podrà tornar a
gaudir d’un espai de lleure familiar a la vora del riu.
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Proves sanitàries a la població per determinar la política de confinament
i obrir l’economia per fases
L’aparcament del Prat Nou, situat just davant de l’edifici administratiu comunal, va ser el punt triat per la corporació per fer els tests ràpids d’anticossos
adquirits pel Govern per tenir una radiografia de l’impacte de la COVID-19 en la població. La idea de l’executiu amb aquesta acció era determinar la política
de confinament al mateix temps que s’anaven obrint els sectors econòmics per fases.
Es van habilitar sis veles per a les persones que es desplaçaven en vehicle i una altra per als vianants. Per a realitzar tasques de suport amb les proves,
el Comú va destinar 25 persones en dos torns. Paral·lelament, 12 efectius més es van encarregar de l’atenció telefònica. En total, una quarantena de persones
entre funcionaris, agents de circulació i personal de les tres societats de la corporació: Camprabassa, Sasectur i Escola Bressol. Després del buidatge de
l’aparcament, donant alternatives als abonats, es va procedir a la retolació de l’espai, instal·lar cablejat elèctric i a la desinfecció de l’aparcament.
Amb la cita programada, els residents a la parròquia acudien a aquest punt per sotmetre’s a un test que en pocs minuts determinada amb un alt grau
de fiabilitat per saber si havien passat la COVID-19, si estaven malalts en aquell moment o bé si no s’havien contagiat. L’objectiu era aplicar mesures de
confinament selectiu i tenir dades per analitzar de forma exhaustiva la propagació del virus en la societat i l’índex real de mortalitat. Andorra va prendre nota
dels models duts a terme a Islàndia i Singapur i les proves van permetre testar un elevadíssim percentatge de la població.
El procediment per fer el test era força senzill. Primer s’identificava a les persones i després sense sortir del vehicle se’ls extreien les gotes de sang amb
una lleugera punxadeta en un dels dits. La sang s’introduïa en dues plaques, una per detectar l’immunoglobulina G i una altra per a l’immunoglobulina M.
La primera permet saber si un ha tingut la COVID-19 y la segona per saber si s’està actualment contagiat.
En cas de detecció d’immunoglobulina M es procedia a fer una prova PCR per confirmar el resultat i si era positiu es comunicava a l’afectat que s’havia d’aïllar
i també les persones amb qui convivia.

Membres del Govern van visitar l’StopLab
L’endemà de l’inici dels tests a tota la població, els cònsols Josep Majoral i
Mireia Codina van rebre la visita dels ministres Joan Martínez Benazet i
Josep Maria Rossell, responsables de Salut i Interior respectivament. La comitiva
va visitar les instal·lacions de l’aparcament del Prat Nou i van tenir l’oportunitat
de conversar amb personal sanitari, voluntaris així com amb ciutadans que
en aquell moment se sotmetien a la prova. Igualment, el dia que es posava fi
als tests va ser el cap de Govern qui es va desplaçar per totes les parròquies i
també va ser rebut per part dels dos mandataris locals al Prat Nou.
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La crisi sanitària no va impedir celebrar
la diada de Canòlich, però es va fer amb
un format força diferent
La crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19 va comportar
la suspensió de tots els actes presencials de les festes de Canòlich, menys
del repartiment de pans que es va fer a l’aparcament del Prat Nou. La
voluntat del Comú de mantenir la tradicional festa en honor a la seva
patrona va fer que es modifiqués el programa d’actes. Així, la missa es va
enregistrar una setmana abans del dia de l’aplec que enguany tocava el 30
de maig i es va retransmetre aquest dia per televisió i pel canal Youtube
del Comú. Durant la litúrgia també es va poder veure el tradicional ball
ofert per l’Esbart Laurèdia que igualment s’havia gravat amb anterioritat.
A més, durant la setmana prèvia a la diada es va poder visitar el santuari
de les 10 a les 18 hores. Una iniciativa que va tenir molt bona acollida com
ho mostra el fet que més de 1250 persones van pujar a retre homenatge a
la verge. Igual que sempre, els fidels van aprofitar per posar les espelmes
i per resar o oferir flors a la patrona, tot i que enguany amb mascareta i
vetllant pel compliment de les mesures de distanciament.

Mossèn Pepe va atribuir l’obertura total
de l’economia a la patrona
Després de l’aviada de coets, l’únic acte de l’aplec que es va poder fer de
forma presencial i obert a tothom va ser el repartiment dels pans beneïts
a l’aparcament del Prat Nou. Aprofitant els coneixements logístics derivats
dels StopLabs, es van habilitar diverses línies per accedir a peu o bé amb
vehicle a recollir el pa. De 10 a 14 hores tots els membres de la corporació
i també part del personal lliuraven les barres beneïdes per mossèn
Pepe que va manifestar convenientment que “amb Canòlich retornem a
la normalitat”, en referència a la reobertura econòmica total que es va
produir a partir de l’1 de juny.
El repartiment va ser tot un èxit ja que en cap moment es van produir cues
ni aglomeracions. A més, a l’acte s’hi van sumar autoritats diverses com
ara les cònsols de La Massana, els consellers generals de la parròquia,
el ministre Filloy i el cap de Govern. El cònsol major, Josep Majoral va
destacar que “enguany aquesta celebració se situa sota el signe d’una
situació excepcional que s’ha convertit en una marca històrica que deixarà
per sempre un abans i un després”.
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Facilitats als restauradors per ampliar
les terrasses
Un cop es va saber que el Govern permetria obrir els comerços d’hostaleria
amb mesures de protecció, la junta de govern del Comú va aprovar un decret
mitjançant el qual s’aprovaven mesures excepcionals aplicables a l’ús de
l’espai de voravies i altres llocs públics. La iniciativa anava destinada als bars
i restaurants de la parròquia que van poder ampliar temporalment i amb
exempció de pagament les seves terrasses, o instal·lar-ne una de nova si no
en disposaven, sense cap cost addicional.
El cònsol major va explicar que “la intenció del Comú és estar al costat dels
empresaris i donar-los facilitats perquè puguin reprendre la seva activitat
adaptant-se a la nova realitat així com oferint els seus serveis amb les
màximes garanties”.

La intenció del Comú és estar al costat dels
empresaris i donar-los facilitats
El departament d’Urbanisme va contactar amb els 26 bars i restaurants de
Sant Julià de Lòria per presentar-los la mesura i agilitzar-ne la tramitació.
Per als establiments que ja tenien terrassa a l’exterior del seu local, l’ampliació
va ser de fins a un màxim del doble de metres quadrats que ja tinguessin
autoritzats. En el cas de la instal·lació temporal de noves, es va permetre com
a màxim la projecció de la façana de l’establiment.

Igualment, el Comú va estudiar les demandes de forma individualitzada
i en funció de la plaça, carrer o espai públic on estigués emplaçada la
terrassa. La idea era que tot es fes sota el criteri de la seguretat dels usuaris,
les molèsties que es poguessin crear pel soroll al veïnat, la configuració
de l’espai, la vialitat i la circulació de vehicles, així com altres aspectes
que poguessin pertorbar la prestació de serveis públics o bé l’organització
d’actes. El decret té vigència tot aquest any. Els titulars dels negocis només
van haver de presentar al Comú una sol·licitud d’ampliació d’ús de l’espai
de les voravies i altres llocs públics.

Les mascotes de Naturlandia van
alleugerir el confinament de la canalla
passant pels carrers de la parròquia
El mateix dia que el Govern va relaxar les mesures de confinament i va permetre
sortir de casa una hora diària en dies alternatius, el Comú va oferir als nens
una distracció per fer-los passar millor la reclusió forçosa a les llars. Cada dia
a les set de la tarda, el Lupi i la Ursa, les dues mascotes de Naturlandia feien
un recorregut pels carrers de la parròquia tot ballant i saludant la canalla
que sortia als balcons per veure’ls. Es feien dos recorreguts per arribar al
màxim de carrers i per tant de domicilis. Les cares dels nens i nenes eren
d’il·lusió després de 33 dies des que es va decretar la prohibició de sortir de
casa. La mesura es va prolongar durant un mes i també es va tenir en compte
la canalla que viu als quarts, per la qual cosa cada dia es va passar per un
de diferent.

El Govern va decretar un dol nacional
de tres dies i un minut de silenci per les
víctimes de la COVID-19
Un cop finalitzats els tests massius a tota la població el Govern va decretar
tres dies de dol per les 51 persones que fins a la data havien perdut la vida
degut al coronavirus i per a les seves famílies que degut a les mesures
d’excepcionalitat no van poder fer els funerals de la forma habitual.
L’executiu va voler esperar el retorn total a l’activitat per implementar
aquesta mesura entre els dies 1 i 3 de juny per la qual cosa les banderes
dels edificis oficials van onejar a mig pal. A més, el darrer dia es va instar
tota la població a guardar un minut de silenci en record de les víctimes i
des del Comú es va secundar la mesura.
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Joventut ha desplegat un important programa
d’activitats
L’àrea de Joventut també s’ha mostrat força activa durant el confinament i la desescalada. En aquest sentit
també s’han ofert continguts de forma no presencial com ara quatre programes tramesos pel Canal Lòria
amb temàtica diversa. Adolescents en el món digital, Creativitat a la Cuina, Canta i Toca i Musicorisoteràpia
a càrrec d’Anna Aguareles, Andrea Abrantes, Eugenia Correia i Naïr Bebiano respectivament va ser la
programació triada. També es van fer xerrades en línia a través del canal d’Instagram i la presentació del
llibre anatomia d’un somni de Susana Ginesta.
Pel que fa a les xerrades es van triar temes relacionats amb la situació que s’estava vivint. Així, des de
Psico B es van donar claus als pares per superar el confinament amb èxit; el divulgador de creixement
Jordi Escabias va aportar els seus coneixements amb “I ara què?”, mentre que l’especialista en dret
laboral Jaume Ribert va explicar de quina manera ens afectarà a nivell de feina la crisi sanitària.
L’oci ha passat per un torneig de videojocs, dibuixos per penjar al balcó, cançons i concerts a càrrec de
la jove Eugenia Correia que tocava el piano des del seu balcó. També es van fer dos vídeos i diverses
campanyes de sensibilització sobre temes d’interès com ara el canvi climàtic i la mateixa COVID-19. De la
seva banda, els consellers membres del Consell d’Infants van difondre una gravació per conscienciar-nos
de la necessitat de quedar-nos a casa.

La Llar de Lòria engega el projecte “Cuina amb la Llar”
Un grup de membres de la Llar de Lòria esdevindran xefs de cuina a través de la iniciativa Cuina amb la Llar. El projecte passa per fer un programa
de cuina que s’emet pel Canal Lòria i en el que a cada edició es presenta un plat i es veu la seva preparació per part del mateix padrí o padrina.
Les emissions han començat a mitjans del mes de juny i per motius de seguretat i higiene cada sessió es grava a la cuina només amb la presència
del cuiner ocasional i el personal de la Llar.
Durant la crisi sanitària, els usuaris de la Llar van poder seguir les activitats de forma telemàtica. La idea era que malgrat el confinament obligat pel
Govern, s’aconseguís en la manera del possible mantenir una rutina activa i saludable. En aquest sentit, es va modificar la forma de treballar i la feina
es va organitzar a través de trucades de telèfon per copsar les necessitats dels padrins, classes d’informàtica per internet i sessions setmanals de
ioga, ball en línia, música i gimnàstica a través del Canal Lòria.
La via del WhatsApp va servir per poder fer el taller de teatre, les activitats de memòria, classes de català i de cuina saludable i jocs interactius.
A més, la inclusió d’aquest canal a dins de l’oferta d’Andorra Telecom va permetre que tota la gent gran del Principat pogués accedir a la programació.
Encara s’està pendent que el ministeri de Sanitat fixi el protocol per a la reobertura dels centres socials per a majors, però des de la Llar de Lòria
estan totalment preparats i amb les instal·lacions a punt per garantir la seguretat dels socis i del personal que hi treballa.

El projecte dels horts socials del Dau
i el Ganxo compleix una edició més
Amb una mica de retard respecte els altres anys per les restriccions imposades
per la crisi sanitària es van lliurar les claus dels horts del Dau i del Ganxo
el 9 de juny en un acte celebrat a l’auditori Rocafort. Els dos cònsols i la consellera
de Social, Maria Servat van ser els encarregats de rebre les 21 persones que
havien presentat la sol·licitud en presència d’Esther Segura en representació de
la Fundació Julià Reig.
Dels hortolans, 17 són repetidors d’edicions anteriors i 4 s’estrenen amb un hort.
El Comú ja es va encarregar d’adequar les parcel·les llaurant-les i deixant-les a
punt per a ser conreades. Enguany, però, s’han establert noves normes d’accés
i funcionament: portar guants i mascareta, desinfecció de mans, distància de
seguretat, torns per accedir als horts, horaris de 8 a 10 del matí i de 18 a 20 hores
al capvespre. Tampoc no es pot accedir als horts amb nens ni persones alienes
al nucli familiar, a la caseta d’eines només hi pot accedir una persona i no s’hi
pot deixar ni la roba ni les eines i cal anar vestits i preparats de casa.
Els horts socials és una iniciativa compartida pel Comú de Sant Julià de Lòria
amb la Fundació Julià Reig que compta amb molt bona acollida en cada edició, i
que té com a objectiu principal fomentar hàbits de vida saludables entre la gent
gran i que va començar a principis de la dècada del 2000.
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L’escola bressol l’Espill també va
reiniciar l’activitat amb unes normes
molt estrictes imposades pel ministeri
de Salut
L’escola bressol l’Espill va ser juntament amb el Centre Esportiu el darrer
dels equipaments comunals en obrir les portes i també ho va fer seguint les
indicacions del Govern per a aquesta mena de centres, ja fossin públics o
privats. En la primera fase, es va donar resposta a totes les famílies d’infants
matriculats majors d’un any que ho van sol·licitar. Així, el centre va començar
acollint 14 nens als pares dels quals se’ls havia explicat prèviament els
protocols sanitaris que s’havien de seguir. L’horari de funcionament va ser
el normal de les 8 a les 20 hores amb l’objectiu de tornar a oferir el servei i
afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar.
No obstant això, durant el període de confinament l’escola bressol ha anat
treballant. D’una banda, es van oferir activitats a través del perfil d’Instagram
i posteriorment i amb la inclusió del Canal Lòria a la fibra òptica d’Andorra
Telecom, també es van dur a terme diverses activitats. En concret, diàriament
es feia un vídeo amb una proposta diferent com ara contes, cançons,
manualitats... que es retransmetia a les 9 del matí i a les set del vespre.

El Comú va posar en marxa el projecte
L’hort solidari per ajudar a les famílies
vulnerables de la parròquia
La pandèmia de la COVID-19 ha portat associada una greu crisi social
que fa que la gent amb major precarietat estigui en situació de retrocés.
Per pal·liar-ne els efectes, el Comú va engegar un projecte solidari,
L’hort solidari.
L’objectiu és ajudar a unes 35 famílies que actualment necessiten l’ajuda
de Càritas Parroquial de Sant Julià de Lòria, i les que puguin afegir-s’hi en
un futur, a afrontar amb més garanties la situació actual. Es fa abastint el
Rebost Solidari de l’entitat amb verdures, hortalisses i fruites provinents
d’agricultors locals.
L’hort solidari implica el propi consistori, que s’encarrega de coordinar el
projecte, Càritas Parroquial, 45 pagesos lauredians i dos vivers del país.
L’organització, la coordinació i la publicitat del projecte l’assumeix el propi
Comú que també ha acordat amb els agricultors els aliments que conreen,
les quantitats, en quines condicions i en fa el seguiment. A més, supervisa
les tasques dels vivers que són els encarregats d’abastir, gratuïtament, als
pagesos de llavors i plantes. Aquests, planten els seus horts sense cap cost i
lliuren els productes a Càritas Parroquial que els distribueix mitjançant el seu
Rebost Solidari a persones en situació de vulnerabilitat.

L’HORT SOLIDARI
SANT JULIÀ DE LÒRIA
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L’hort solidari va néixer amb l’excepcionalitat de la pandèmia de la COVID-19
però, l’objectiu del Comú és que perduri i esdevingui una oportunitat per
fomentar el consum dels productes agrícoles de quilòmetre 0 en els comerços
i establiments de restauració de la parròquia. En aquest sentit, s’impulsarà
un projecte i un estudi per promocionar-los i es garantirà el suport necessari
als productors locals.
“Un dels compromisos que ja teníem contrets és el d’ajudar i impulsar
l’agricultor perquè tota aquesta producció que es pugui fer a la parròquia
tingui una sortida als comerços i restauradors de la parròquia”, va explicar
el cònsol major, Josep Majoral. Amb l’arribada de les primeres verdures als
horts de la parròquia, a principis de juny es va començar a lliurar productes
a Càritas Parroquial. En concret, enciams i bledes.
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El Comú invertirà 140.000 euros en la
remodelació de parcs infantils
Casa Comuna va acollir el 29 de juny la cloenda del 12è Consell d’Infants de
Sant Julià de Lòria. La crisi sanitària va fer que el Consell fos atípic perquè es
van haver de suspendre les activitats que hi havia previstes, com les reunions
de treball amb el Comú i entre escoles. El format de la cloenda també va ser
molt diferent ja que només hi van prendre part els 8 consellers infantils,
sense els alumnes de 5è i 6è a les bancades del públic com és habitual.
Tot i l’excepcionalitat de la situació, el cònsol major, Josep Majoral, va voler
agrair la tasca dels consellers i encoratjar-los a continuar participant en la
millora de la parròquia amb les seves propostes i idees.

Comú de Sant Julià de Lòria

En representació del Consell d’Infants van intervenir la consellera, Júlia Bakshi,
de l’Escola Andorrana i el conseller, Marc Escabias, de l’Escola Francesa. Van
manifestar que una de les seves inquietuds és el lleure a la parròquia, en
concret a l’entorn dels parcs infantils. Una inquietud que, el cònsol major
va destacat que compartien amb el Comú. En aquest sentit, Majoral va
anunciar una iniciativa que es portarà a terme ben aviat: l’inici d’un procés
de participació ciutadana a l’entorn dels parcs infantils. En el pressupost
d’aquest any s’han destinat més de 140.000 euros a la remodelació dels parcs
i la intenció del Comú és que els lauredians puguin participar-hi i expressar
quin tipus de parcs volen. De pas, el cònsol va convidar els joves a passars’ho bé a la Cala Laurediana, situada al parc del Prat del Senzill, on també
s’han fet millores en la zona infantil.

La parròquia disposa de 10 nous
desfibril·ladors
En paral·lel a les mesures i directrius sobre la COVID-19, el Comú ha
continuat duent a terme accions en altres àmbits. En aquesta línia
es van instal·lar 10 desfibril·ladors per donar resposta en possibles
intervencions a ciutadans davant una aturada cardíaca. La Creu Roja
es va encarregar de formar el personal del Comú i els comerciants en
reanimació cardiopulmonar RCP.
Els aparells estan situats en dos magatzems comunals, el cementiri del
poble, el Centre cultural, l’aparcament de la Plaça de la Germandat, la
plaça Major, l’oficina de Turisme, l’aparcament de les Feixes del Rabató i
l’edifici administratiu El Molí.
L’any 2014, amb motiu de la participació del Comú en els actes de La Marató
de TV3 que aquell any recaptava fons per lluitar contra les malalties
cardiovasculars, la parròquia va ser la primera d’Andorra en esdevenir
territori cardioprotegit. Llavors es van instal·lar tres desfibril·ladors fixes
i dos de mòbils als vehicles de circulació.
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Desoxidant i pintura
a unes baranes
de l’avinguda Rocafort
Un tram de baranes de l’avinguda Rocafort ha
estat objecte de pintura i desoxidació. El pas del
temps havia fet que presentessin un aspecte
força deixat i es va contractar una empresa de
pintura de la parròquia que va fer una primera
fase uns treballs de poliment per després aplicar
dues capes d’imprimació i una de pintura negra.
El tram en concret és el que va des de l’hotel
Imperial fins l’aparcament de Les Arades.

Jardineres a l’avinguda
Francesc Cairat
Amb l’acabament de les obres de pavimentació a
l’avinguda Francesc Cairat, operaris de manteniment
van fer una important tasca de neteja i desinfecció
de la vorera de la banda del riu, i van col·locar
jardineres que estaven en desús.

Un tram de Verge de
Canòlich únicament per
a vianants a la recerca
d’una parròquia més
accessible

Noves llums led
a l’avinguda Verge
de Canòlich

A partir del dissabte 6 de juny el tram de
l’avinguda Verge de Canòlich comprès entre
el carrer de la Casa Comuna i el carrer Doctor
Palau es va habilitar únicament per a vianants.
La previsió és que la mesura sigui efectiva
durant tot l’estiu, de dilluns a dissabte de les
17 a les 21 hores i, els diumenges, de les 11 a les
14 hores. La idea va en la línia de fer de Sant Julià
de Lòria una parròquia més accessible i amable
per a les persones. Així, la corporació també va
elaborar un estudi per valorar les possibilitats
de convertir en zona de vianants els carrers
que va determinar que aquest tram era un dels
més adients, ja que es troba en la zona amb
més activitat comercial de la parròquia. També
contribueix a donar continuïtat a la plaça de la
Germandat, que esdevé un espai molt transitat
per les famílies. En aquest sentit, el tall a la
circulació de vehicles permetrà fer més segura la
zona. Durant l’estiu, a més, es preveu organitzar
activitats en aquest espai.

El compromís amb el medi ambient del Comú
és ferm i una de les accions en aquesta línia
ha estat la substitució de l’enllumenat antic per
un de LED a l’avinguda Verge de Canòlich. L’acció
ha permès reduir notablement la contaminació
lumínica al mateix temps que suposa un
estalvi del 77% en el consum. Aquests treballs
signifiquen un nou pas cap a la transformació
de Sant Julià de Lòria cap a una parròquia més
sostenible en l’àmbit energètic i mediambiental.

L’acció redueix la contaminació
lumínica i el consum

Treballs de
desbrossament i higiene
al quart d’Aixirivall
Durant aquest segon trimestre de l’any, el
Comú ha continuat desenvolupant diverses
tasques de manteniment a diferents indrets de
la parròquia. Així, el quart d’Aixirivall -el més
poblat de tots- ha estat objecte d’un exhaustiu
desbrossament i d’una neteja de voreres.
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Els set comuns i Andorra Turisme
ofereixen un nou producte adreçat
majorment al públic familiar

Les oficines de turisme ofereixen
un nou dispositiu que permet obtenir
informació actualitzada al moment

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, en representació de tots els comuns,
conjuntament amb Enric Torres, d’Andorra Turisme, i Pere Moles, creatiu
del projecte, van presentar a mitjans del mes de juny el nou producte
turístic de totes les parròquies vinculat amb la natura i destinat al públic
familiar: la descoberta dels tamarros.

L’obertura de l’oficina de Turisme ha vingut acompanyada d’un nou servei
que al mateix temps que resulta molt útil a l’usuari, representa un estalvi
de paper i costos d’impressió. El CHAtU és un dispositiu que permet obtenir
informació sense gastar dades ja que no és necessària la connexió a internet
i de pas és un aliat en la lluita en favor del medi ambient perquè redueix les
emissions de CO2. El sistema crea
la seva pròpia wi-fi i possibilita
fer consultes de tota mena i
plenament actualitzades, ja que
el dispositiu habilita la connexió
entre les diferents oficines del país i
permet compartir la documentació
a l’instant. Igualment, tots els
sectors relacionats amb el turisme
com ara hotels, restaurants,
estacions... poden tenir tots els
CHAtU connectats. Es tracta d’un
acord entre tots els comuns i
Andorra Turisme perquè aquesta
tecnologia estigui present a totes
les oficines de turisme del país com un servei més per oferir als nostres visitants.

Coincidint amb l’inici de la campanya turística d’estiu aquests éssers
mitològics de la cultura popular andorrana animen els visitants a gaudir
de les muntanyes i paratges del país. Uns espais a l’aire lliure que s’han
convertit en el major atractiu que pot oferir el Principat després de la
pandèmia de la COVID-19. En els cas de la parròquia de Sant Julià de Lòria
el tamarro està situat al camí de Comabella.
Mas va destacar la importància de la col·laboració entre els comuns i
Andorra Turisme per impulsar projectes que ens facin encara més atractius
com a destinació turística. Els tamarros estan amagats enmig del bosc,
però són fàcilment accessibles per a totes les famílies, a qui s’anima a
gaudir de la natura després de tants mesos tancats.

Turisme ha augmentat força
la promoció a través de les xarxes per
suplir el tancament de l’oficina

Si bé aquesta proposta turística no comptarà amb una campanya
publicitària pròpia, forma part de l’oferta de la temporada d’estiu i des del
22 de juny està present a totes les oficines turístiques del país”. A través
d’un fulletó explicatiu, es proposa al públic familiar la descoberta dels set
tamarros. El llibret inclou un còmic de cada tamarro perquè els infants
de fins a 12 anys puguin conèixer les característiques de cadascun d’ells,
així com el detall de la seva ubicació. Un cop completada la visita de tots
els tamarros, i sempre i quan s’hagi marcat al llibret amb el corresponent
segell de cadascun d’ells, els infants obtindran un obsequi de marxandatge
que podran bescanviar a qualsevol oficina de turisme del país.

Tots ens hem hagut de reinventar una mica durant la pandèmia i també
adaptar la nostra forma de treballar. Fins el 15 de juny l’oficina de Turisme no
va reobrir les portes de forma presencial i en part això va propiciar que des
del departament s’augmentés de forma considerable la difusió de tota mena
de continguts a través de les xarxes. Igualment, mitjançant aquesta via de
comunicació van rebre una allau de demandes en relació a temes de comerç,
oferta turística i d’altres informacions. El Cicloturisme, el trekking, el Patrimoni
cultural... van ser alguns dels productes més difosos.
Com no podia ser d’una altra manera, l’oficina va reobrir les portes amb un
protocol de seguretat. Així, es van instal·lar mampares en els mostradors d’atenció
al públic, es va senyalitzar el terra i s’ha d’entrar i sortir per portes diferents.

L’impulsor de la iniciativa, Pere Moles, va explicar que la idea se li va acudir
després d’un viatge a Islàndia i està inspirat en la cultura popular dels
trols, personatges molt arrelats al país i amb els quals els països nòrdics
han desenvolupat importants projectes turístics. Aquest projecte està
inclòs dins el programa Infoturisme, integrat per Andorra Turisme i els set
comuns i amb més de deu anys d’existència.
El finançament es desenvolupa a parts iguals entre les parròquies i l’ens del
Govern i enguany ha comptat amb 350.000 euros (el mateix pressupost que
al 2019). Segons Andorra Turisme, “és important destacar aquest element
cohesionador entre tots els comuns per intentar generar sinèrgies perquè
els turistes que arriben al país visitin les diferents parròquies”.
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“Que algú et digui que les teves cançons l’han mantingut fort i alegre en aquest
temps et posa la pell de gallina”
És la veu lírica més coneguda del país i una de les impulsores d’Andorra
Lírica, una associació que vetlla amb molt d’esforç i dedicació perquè
Andorra tingui cada any una important oferta del bel canto. Com a tothom,
la crisi l’ha agafat amb el peu canviat, però a jutjar pel que ens explica
sembla que potser no tant perquè no ha parat. I a sobre, n’ha tret nous
projectes de la situació, sense deixar d’atendre els alumnes de l’escola
d’òpera de La Trapa entre moltes altres accions.

Què ha fet professionalment durant el període
de confinament?
“Quan ens van dir que ens havíem de quedar a casa el primer que vam pensar
és: què passarà amb l’escola i el cor?. Llavors vam continuar amb les classes
de forma telemàtica a través d’una aplicació que se’n diu Zoom. Impartíem
tècnica vocal i formació corporal [ioga] i ho fèiem en català i en francès”.

Recordo que una de les imatges que més han corregut
per les xarxes socials és la de vostè oferint un concert
des del balcó de casa seva. Què la va impulsar a cantar
des d’allà?
“Ja que estàvem tots tancats a casa la meva idea era apropar la música a
la gent per donar ànims. Va ser molt gratificant perquè sortien als balcons
persones que són seguidors de l’òpera, però també molts d’altres que no
i això els va permetre descobrir-la. I les xarxes han estat clau per poder
difondre aquests enregistraments”.

Quines són algunes de les peces que va oferir?
“Una ària de La Bohême de Puccini, Oh si les fleurs avaient des yeux de
Massenet i Balada de Amor i Maria La O d’Ernesto Lecuona acompanyat
del meu pianista habitual Pau Casán que em va fer els enregistraments
musicals des de Barcelona.”

Imagino que també va pensar en els sanitaris?
“I tant, i per agrair l’arribada del grup de metges cubans i fer-los sentir
una mica més a prop del seu país vaig triar interpretar les dues peces de
Lecuona que és un compositor cubà molt emblemàtic”.

Per vostè a nivell personal el confinament ha estat tota
una experiència pel que veig?
“Ha estat la part maca de tota aquesta situació perquè tot i que estàs a
casa estàs més a prop de la gent i dels seus cors. Vaig veure que podia
ajudar cantant i per apropar la música a la gent també vam interpretar una
cançó napolitana anomenada “Ideale de Tosti” amb el mestre Riccardo
Serenelli i una peça russa d’Alexandr Dargomijski amb el Pau Casán”.

També m’ha parlat del cor
“Sí. Com que no era factible fer classes en grup pel desfasament que hi ha
amb el so, es va decidir fer cadascú un enregistrament de forma individual i
després editar-ho. Així va néixer la idea de cantar entre tots l’himne d’Andorra”.

Perquè l’himne nacional?
“Per demostrar que en un moment així estàvem tots units. El cor d’adults,
l’infantil i membres de l’escola Maria Moliner i del col·legi Sant Ermengol”.

I a nivell d’Andorra Lírica?
“Amb l’aturada vam aprofitar per actualitzar material com ara DVD’s, tràilers
i fer una compilació de tot el que ja teníem penjat a Youtube i afegir tres
continguts nous. A través d’uns vídeos de presentació, es penjava cada dia
un tràiler i això ens va permetre reunir tot el referent a les tres primeres
temporades”

També l’hem pogut veure pel Canal Lòria?
“Cada diumenge fèiem l’òpera aperitiu i hem retransmès els vuit espectacles
que hem representat des del naixement d’Andorra Lírica el 2016”.

EL COMÚ AMB TU / 2n trimestre 2020

18

CULTURA

Comú de Sant Julià de Lòria

L’ENTREVISTA A LA JONAINA SALVADOR

I ara què està fent?

I algun altre projecte?

“Per a nosaltres la situació no ha canviat gaire perquè els teatres no estan
oberts i seguim compartint música com li he explicat. El que passa és
que amb tot això sembla que s’hagin eliminat les fronteres perquè en
interpretar les dues peces de Lecuona, el Teatro Lírico Nacional de Cuba es
va assabentar i ho van compartir a les seves xarxes socials. Els va agradar
tant que ha sorgit la iniciativa de col·laborar amb un solista del teatre”.

“Sí. Una gravació sobre la COVID i el confinament amb el Lluís Casahuga.
És un treball de veu lírica i música electrònica que es va gestar a través
d’un poema que la meva mare i jo varem escriure. I també hem estat
treballant en el Llibre Blanc de la Cultura que està impulsant el Govern i
en la nova temporada 20/21”.

Amb què es queda de tot el que ha viscut en aquests
mesos?
“Quan hem pogut tornar a sortir he anat parlant amb gent. I una persona
em va arribat molt al cor perquè em va dir que havia passat el virus d’una
forma molt greu i intubat, i que quan l’havien passat a planta havia pogut
veure els nostres vídeos i que això li havia donat molta força i alegria.
Quan tu fas el que nosaltres hem fet no saps de quina forma impactarà a
la gent i quan tens un testimoni així se’t posa la pell de gallina”.

“Quan ens van dir que ens havíem de quedar
a casa el primer que vam pensar és:
què passarà amb l’escola i el cor?”.
De fet, el 22 de juny l’església de Sant Esteve d’Andorra
la Vella va ser l’escenari d’una missa en homenatge als
morts i vostè va cantar.
“Sí. Varem interpretar dues peces de l’Ignacio Ribas a veu, orgue i clarinet,
un Ave Maria i un panís angelicus i es va retransmetre per Andorra Televisió”.

La COVID-19 com a metàfora de Turandot

“Vam cantar l’himne nacional per demostrar
que en un moment així estàvem tots units”
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En l’òpera Turandot de Puccini, la princesa persa d’igual nom és la
que va tallant els caps als diferents prínceps que no responen bé
als enigmes per poder casar-se amb ella. Al final, un d’ells respon
correctament i canta l’ària Nessum Dorma que conclou amb el famós
all’alba vinceró (vol dir a l’albada guanyaré). I això és una metàfora
de la situació que hem viscut perquè la COVID anava matant gent,
però al final hem pogut resistir. Precisament, Turandot va ser un dels
temes triats dins l’espai Toi, toi, toi que la soprano té al programa Ara
i Aquí de Ràdio Nacional d’Andorra. En aquest mateix espai, Salvador
va dedicar un programa a Beethoven i un altre a Ernesto Lecuona.
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La biblioteca va tornar a obrir portes
a finals de maig amb un nou protocol per
als préstecs de llibres
El 28 de maig la Biblioteca Comunal Universitària va tornar a funcionar i com
tots els serveis i equipaments comunals ho va fer amb un protocol molt
concret. En relació al préstec de llibres, un dels serveis més demandats, es
va ubicar a les portes del centre cultural una taula i un metacrilat serigrafiat
amb el logo del centre a través del qual es van començar a fer els préstecs.
En cas que l’usuari hagi de tornar un llibre que tenia abans del tancament del
14 de març, el pot dipositar en una cubeta i només es fan préstecs amb cita
prèvia per telèfon o correu electrònic. La consulta dels volums disponibles
es pot fer en línia. Les sales de consulta i de lectura de premsa així com els
ordinadors estan tancats. Inicialment, l’horari va ser de 10 a 14 hores.
Abans però, i durant tot el confinament, es va fer servir el canal d’Instagram
que té la biblioteca per oferir bibliovacances i contacontes. Igualment, la
xarxa de Biblioteques d’Andorra juntament amb la Biblioteca Nacional van
engegar la iniciativa #AndorraSantJordiaacasa on les biblioteques del país van
compartir petites càpsules de vídeo amb fragments de les darreres novetats
editorials d’Andorra i d’autors d’aquí. Els vídeos explicant la llegenda de Sant
Jordi es poden veure seguint els perfils de la Biblioteca Nacional d’Andorra, la
Biblioteca Pública del Govern d’Andorra, la Biblioteca Comunal Universitària
de Sant Julià de Lòria i els perfils comunals per anar descobrint les novetats
literàries. I es poden recuperar al canal #Youtube de Lòria TV i de la Biblioteca
Pública del Govern d’Andorra així com a les xarxes socials de la Biblioteca
Nacional d’Andorra i la Xarxa de Biblioteques d’Andorra i de les diferents
biblioteques que la formen.

L’Escola d’Art va reprendre l’activitat la primera setmana de juny amb només
alumnes a partir de 16 anys
Joves alumnes majors de 16 anys i adults de l’Escola d’Art i de l’Escola de Música Moderna van reprendre les classes a les instal·lacions situades al Centre
cultural. Dibuix, pintura, gravat, talla de fusta, patchwork, punta de coixí, costura i tapís persa van ser les modalitats impartides. Abans, durant el tancament
obligat es van fer activitats en línia que s’han prolongat fins el 30 de juny, moment en què el curs 2019/20 es dóna per acabat. I també activitats creatives per
totes les edats a través de l’instagram de l’escola @escoladartsantjuliadeloria Ara, segons explica la responsable del centre Maria Lluelles s’està organitzant
i preparant el pròxim curs 2020/2021 i les activitats programades pel juliol i el setembre.
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El Centre Esportiu va reobrir portes amb
uns estrictes protocols de seguretat
simètrics a tot el país definits pel Govern
Després de dos mesos i mig tancat, el Centre Esportiu de la parròquia
va reobrir portes el dos de juny amb uns protocols de seguretat força
estrictes i pràcticament simètrics als de la resta de centres del país.
El ministeri de Sanitat va establir uns reglaments que podien evolucionar
en funció de com aniria la nova normalitat. Els primers dies la jornada es va
dividir en set franges de dues hores cadascuna, des de les set del matí a les
nou del vespre.
A cada franja, només hi podien accedir vuit usuaris a la piscina i vuit al gimnàs,
que s’havien de registrar prèviament. El procediment de reserva es feia on
line i el sol·licitant rebia un correu de confirmació. El temps màxim per a cada
usuari era d’una hora i mitja, ja que els 30 minuts restants es destinaven
a netejar i desinfectar els espais. Els vestuaris només es feien servir per
canviar-se i les dutxes no funcionaven per la qual cosa es demanava que es
vingués de casa amb l’equipament necessari. Inicialment la piscina comptava
amb vuit carrils i al gimnàs l’aforament era de trenta persones per torn, tot i
que es va quedar pendent de les instruccions del Govern i de l’evolució de les
mesures. En arribar, i després de rentar-se les mans i desinfectar les sabates,
l’usuari s’identificava a la recepció protegida per mampares- on es controlava
el registre de les persones que havien demanat hora.

El Casal d’Estiu se celebraran amb un nou
format i més monitors
El primer de juliol es va donar el tret de sortida a una nova edició del Casal
d’Estiu organitzat pel Centre Esportiu destinat a nens i nenes d’entre 3 i 14
anys. Degut a la crisi sanitària, aquest estiu s’ha adaptat el format seguint les
indicacions sanitàries. A més, tal com va destacar la cònsol menor, Mireia Codina
en la presentació de les activitats, “s’ha volgut donar cabuda a tots els nens que
ho necessitin i per això s’han previst més monitors i s’ha ampliat el nombre de
places”. La previsió és de passar de 530 setmanes contractades l’estiu del 2019
amb una mitja de 60 infants per setmana, a 750 aquest estiu. Pel que fa als
monitors externs, s’han contractar 12 al juliol i 12 més a l’agost i setembre.
Com a novetat, s’han ampliat els espais per facilitar l’acollida i la recollida dels
infants. Hi ha sis punts repartits entre el Centre Esportiu, el Centre cultural i
de congressos lauredià i les instal·lacions de l’Escola Andorrana que ha cedit
el ministeri d’Educació. D’acord amb les ràtios que marca el Govern, s’han
creat grups de convivència: d’un màxim de 10 infants de 3 a 6 anys i de 15 a
partir dels 6 anys fins als 14. Per això, hi haurà torns d’inscripció per garantir
l’establiment dels nuclis: de 8 h a 17 h, de 9.30 h a 18.30 h i de les 11 h a les
20 h. Fins al 7 de setembre, els nens i nenes podran gaudir de gimcanes,
esports, piscina i es prioritzaran les activitats a l’aire lliure.
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Canvis en la circulació per facilitar la mobilitat en la part alta del poble
En resposta a un suggeriment fet per la ciutadania, el Comú va modificar el sentit de la circulació als carrers Bonaventura Riera, Carvajal de Hué i Lòria.
L’objectiu és el de facilitar la mobilitat dels vehicles a la part alta del poble, en concret a un tram de l’avinguda Verge de Canòlich i alhora descongestionar la
plaça Laurèdia. Des de finals de juny, el carrer Bonaventura Riera va passar a ser de doble sentit, mentre que els sentits únics dels carrers Lòria i Carvajal de
Hué es van invertir respecte de com estaven abans. Així, el primer d’ells ara és de baixada i el segon de pujada. El Comú va donar resposta d’aquesta manera
a una de les inquietuds sorgida a la reunió informativa mantinguda sobre el nou vial amb els veïns de l’avinguda Francesc Cairat abans del confinament.

CANVIS EN LA
MOBILITAT INTERNA
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Av. Verge de Canòlich

PARC INFANTIL
Prat Gran

Av. Rocafort

Túnel de la Tàpia

Plaça Laurèdia

- C/ Bonaventura Riera passarà a ser de doble sentit (vehicles de menys de 3,5 tones).
- C/ Carvajal de Hué passarà a ser de sentit pujada.
- C/ de Lòria passarà a ser de sentit baixada (davant Hotel Folch).

Circulació va pintar els senyals longitudinals de gran part de la parròquia
El Departament de circulació va aprofitar el relaxament del trànsit rodat per fer una altra mena de tasques. En concret, treballs de pintura de bona part dels
senyals longitudinals horitzontals i verticals de molts carrers del centre de la parròquia. Així es van pintar senyals de canvi de sentit, d’stop, de cediu el pas,
illetes, passos de vianants, zones blaves, zones comercials, parades de bus, zones escolars i el camí escolar, entre d’altres. En aquesta tasca van participar
uns 6 agents i es van utilitzat uns 1.000 kg de pintura de colors blanc, groc, taronja i blau. El gruix de la feina es va concentrar principalment en les avingudes
Francesc Cairat, Rocafort i Verge de Canòlich i el nou tram del vial.
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Selfies de somni
Andorra Turisme i els comuns del país han arribat a un acord per tal que totes les parròquies disposin de tòtems especials de fusta des dels quals es
puguin fer selfies amb paisatges imponents de fons. Els nostres estan al Coll de Jou, al Coll de la Gallina, a Sant Serni de Nagol, al costat de la Tamarro Lau i
davant de Casa Comuna.

> Casa Comuna

> Coll de la Gallina
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> Tamarro Lau

> Coll de Jou

> Sant Serni de Nagol

www.santjulia.ad

