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Societat
La parròquia ha estat pionera 
en engegar una prova pilot 
de micromobilitat urbana amb 
patinets elèctrics. Una aplicació 
mòbil permet fer servir aquests 
vehicles que es poden trobar 
estacionats en fins a catorze zones 
de Sant Julià de Lòria. Pels vols 
de la primavera, el Comú tindrà 
un informe amb totes les dades 
del funcionament de la prova.

UNS PASTORETS HISTÒRICS 
DERROTEN EL VIRUS

Els Pastorets són tot un esdeveniment a Sant Julià de Lòria. Les festes nadalenques no serien el mateix sense la peça teatral de Folch i Torres que des 
de fa prop de tres dècades implica bona part del teixit cultural de la nostra parròquia. Ara bé, sense desmerèixer cap de les anteriors és de justícia 
recordar que poder representar l’edició 2020/2021 ha estat titànica, ja que cal tenir en compte que es tracta d’una representació multitudinària 
d’actors i calia respectar les mesures sanitàries. Un dels dos directors d’aquesta obra d’orfebreria, el Juanma Casero ens explica en pàgines interiors 
com s’han exprimit el cap fins a cotes increïbles per poder-los representar sense perdre’n l’essència. 

Medi Ambient
Un cop conegudes les dades 
de la petjada de carboni a 
la nostra parròquia, el Comú 
continua desplegant accions per 
caminar cap a la sostenibilitat 
mediambiental. Tenir cura del 
nostre entorn és perfectament 
compatible amb la recerca i 
el  foment de les oportunitats 
econòmiques que suposen les 
inversions en energies renovables.

Obres
Durant la propera primavera, 
la parròquia disposarà de tres 
noves zones verdes o d’esbarjo 
producte de la construcció d’un 
parc al Camp de Perot i de dos 
espais de lleure. Un a la llera 
del riu a l’alçada de la rotonda 
d’Isidre Valls i un altre en un 
terreny situat enfront de la Borda 
del Jaile.

Cultura
Les mesures sanitàries d’obligat 
compliment no han estat obstacle 
per organitzar unes festes de 
Nadal i Reis adaptades a la 
situació. De forma diferent, els 
infants de la parròquia no han 
perdut l’oportunitat de visitar el 
Pare Noel i els Reis d’Orient o fer 
cagar el Tió. Un gran repte darrera 
el qual s’amaguen els esforços 
de moltes persones però que ha 
valgut la pena.
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EDITORIAL
ANY 2021: L’ESPERANÇA DE 
RECUPERAR LA NORMALITAT
Qui hagi viscut amb ús de raó l’any 2020 de ben segur 
que el recordarà com un dels més importants de la seva 
vida. Més de nou dels dotze mesos de l’any que hem 
deixat enrere la nostra existència es va sacsejar d’una 
forma abans desconeguda. Un virus que es transmet de 
forma exponencial entre persones i del que no sabíem 
pràcticament res ens va fer quedar-nos a casa i la 
ciutadania en general va viure importants restriccions de 
moviment. Un gran sacrifici col·lectiu a canvi de reduir els 
contagis i preservar el funcionament del sistema sanitari 
tot evitant el seu col·lapse.

Des de la corporació es va fer una adaptació a la situació 
com no podia ser d’una altra manera, però malgrat això, 
si mireu els números de la revista EL COMÚ AMB TU, 
s’han fet innumerables accions en tots els àmbits. 
Érem conscients que calia anar tots a l’una seguint les 
indicacions del Govern, però també vam ser valents i 
vam tirar endavant en nous formats esdeveniments tan 
importants i emblemàtics per a la nostra parròquia com 
la diada de Canòlich, la Festa Major, les activitats d’estiu, 
la Temporada de Teatre, la Sant Silvestre o les festes de 
Nadal i Reis.

És cert que el problema sanitari no està del tot resolt i 
que encara caldrà passar algun temps amb mesures 
concretes, però amb l’arribada de les vacunes s’albira un 
nou horitzó que permeti que els actes abans mencionats 
i també d’altres es puguin celebrar com sempre o bé de la 
forma més semblant possible.

Així doncs, des del Comú comencem aquest 2021      
carregats d’il·lusió i amb unes ganes enormes de fer 
moltes accions que serveixin per fer més fàcil la vida dels 
nostres ciutadans.
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EL TEMA CENTRAL Comú de Sant Julià de Lòria

ÈXIT ROTUND D’UNS PASTORETS ADAPTATS A LA SITUACIÓ SANITÀRIA
I AMB UNA FUNCIÓ MÉS DE LES HABITUALS

Si amb la situació sanitària que estem vivint ja és una fita poder oferir una 
representació teatral amb totes les garanties, fer-ho amb Els Pastorets és una 
obra d’orfebreria combinada amb la precisió d’un mestre rellotger. Com és 
sabut, l’obra de Folch i Torres destaca per la gran quantitat d’actors que hi 
ha apareixen i per això haver-la mantingut en el calendari de la Temporada 
de Teatre cobra encara més valor. En aquest sentit, es va fer una aposta 
audiovisual perquè, per mantenir intacta l’essència de l’obra,  aparegués a 
l’escenari molta gent però no de forma presencial. 

La principal novetat de l’edició número 27 és que en lloc de quatre han estat 
cinc les sessions que es van oferir, incloent una més en el nou any. La idea 
era que amb la reducció dels aforaments obligats es pogués arribar al màxim 
nombre d’espectadors possibles. Tot el procés va ser un repte perquè hi va 
haver gent que es va haver de confinar per tornar més tard als assajos que 
es van fer tots amb mascareta. Un altre element innovador, producte de la 
imaginació dels organitzadors per mirar de poder oferir la peça, van ser els 
enregistraments audiovisuals per alliberar la presència real de persones.   
Una tasca molt ben filada per l’Hèctor Mas i el Dani Arellano. 

En cadascuna de les representacions l’auditori Claror va acollir un màxim 
de 134 persones el que representa un terç de la seva capacitat. “Tot i ser un 
espectacle familiar la gent ha de ser conscient que no podran estar junts 
tota la família”, va comentar la cònsol menor Mireia Codina, durant la roda de 
premsa de presentació. Un any més, la direcció ha anat a càrrec del Juanma 
Casero i la Cristina Pericas. 

Per no aglomerar actors damunt de l’escenari es va fer
un gran treball audiovisual molt innovador
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EL TEMA CENTRAL Comú de Sant Julià de Lòria

ENTREVISTA A JUANMA CASERO, DIRECTOR D’ELS PASTORETS

També es va pensar en els espectadors passant
de quatre a cinc sessions  
“Vam pensar convidar públic proper als actors i productors a un assaig 
general, però desprès vam dir perquè no fem una funció més? També calia 
tenir en compte que l’aforament de l’auditori estava reduït per la qüestió 
sanitària”.

És el més complicat que mai ha dirigit? 
“Ha estat molt complex perquè hi ha hagut molts factors que escapen a la 
producció artística com ara que un actor et digui d’un dia per l’altre que no 
pot venir perquè està confinat, com ara la Farigola i el Satanàs. Hem hagut 
d’anar dia a dia salvant totes les situacions que se’ns anaven presentant i 
aquí és on ha estat la principal dificultat”.

Creu que amb el pas dels anys encara es valorarà més
el que s’ha fet? 
“Tinc sentiments retrobats en aquest sentit. D’una banda, m’agradaria que 
es posés en valor el poder haver arribat fins aquí, però també voldria que 
la gent hagi vingut per la funció i no pas pel que l’ha envoltat. El que hem 
fet és potser propi de superherois, però espero que amb el pas del temps 
sigui només anecdòtic”.

Hi va haver algun moment en què vareu pensar en 
llençar la tovallola?
“No. La premissa era: arribem al final. El que sí que vam plantejar és fer la 
funció amb mascareta o bé fer-la tota de forma projectada, però mai vam 
pensar: no podem fer Els Pastorets. Hem estat molt vigilants amb totes les 
mesures sanitàries i la gent de producció ens ha ajudat molt el que ens ha 
permès concentrar-nos més en l’obra en sí. Com a exemple, dir que tots els 
assajos s’han fet amb mascareta i amb distància”.

És la quarta vegada que aquest afable actor i director teatral manxec 
codirigeix Els Pastorets. Primer amb l’Irina Robles i en aquesta darrera ocasió 
acompanyat de la Cristina Pericas. Assegura que és el repte més important 
que ha assumit en el món del teatre perquè “hi hagut factors que escapen a 
la direcció artística”. Els grans esforços fets per mantenir en cartell una peça 
que lliga estretament Sant Julià de Lòria i el Nadal van ser recompensats amb 
la gran afluència de públic i amb el fet extraordinari de poder comptar amb 
tots els actors les cinc sessions. 

Quan es va decidir que s’havien de fer Els Pastorets
tot i les restriccions?  
“A principis de l’estiu vam parlar amb el Comú i al setembre vam tenir clar 
que els havíem de fer, però d’una forma especial. En reunions de producció 
parlàvem de buscar la fórmula per poder fer-ho bé. Teníem una certa por 
perquè Els Pastorets generen el moviment de molta gent i temíem que això 
produís un efecte contrari i que la gent ens digués: què feu ajuntant 100 
persones en un mateix lloc?”.

Llavors va arribar el moment d’aguditzar l’enginy i pensar 
en dissenyar un format alternatiu i compatible amb
les restriccions, no?  
“Els Pastorets són tot un procés que comença amb un càsting i això ja és 
un problema en sí perquè representa ajuntar molta gent en un mateix 
espai. Llavors vam pensar en la idea de proposar als actors gravar-se des 
de casa i enviar-nos un vídeo. I d’aquí va sorgir el plantejament de fer servir 
l’audiovisual també per a la posada en escena i poder tenir molta gent a 
sobre de l’escenari sense presència real”.

Tot un repte  
“Sabíem que no podíem tenir 100 persones a sobre d’un escenari, però també 
que no podíem dir que no a ningú. Això comportava un afegit que jo com a 
director teatral no controlava per això vaig demanar a l’Hèctor Mas i el Dani 
Arellano que em fessin un cop de mà i entre els tres vam decidir què es podia 
registrar en vídeo partint de la base d’una idea central de direcció”.

En pot donar més detalls?  
“Calia decidir quines escenes serien en viu, quines en vídeo i quines mixtes. 
Ja hi havia hagut representacions anteriors en què s’havien projectat imatges, 
però aquest cop hem hagut de ser molt imaginatius per donar un toc de 
modernitat. Vam començar els registres a l’octubre i els vam acabar a primers 
de desembre. En aquests Pastorets hem aconseguit passar d’un centenar de 
persones amb presència real damunt de l’escenari a que hi hagi hagut un 
màxim de 14 o 15. Tant el Dani com l’Hèctor han fet una feina impressionant, 
no només gravant les escenes sinó editant-les”.

I tot sense perdre l’essència de la representació  
“Tot ha estat molt especial per moltes coses. Primer cal dir que la demanda 
per aparèixer als Pastorets ha baixat respecte d’altres anys. A banda d’això, 
hem aconseguit les mateixes escenes perquè ha molta gent que va aparèixer 
però de forma projectada”.

“El que hem fet és potser propi
de superherois, però espero que amb
el pas del temps sigui només anecdòtic”
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SESSIONS PLENÀRIES Comú de Sant Julià de Lòria

El 24 de novembre es va celebrar de forma telemàtica una sessió ordinària del 

Consell de Comú en la que, entre d’altres temes, es va aprovar un suplement de 

crèdit de 44.862 euros per contractar un gabinet d’advocats. Aquesta mesura 

va encaminada a defensar els interessos de la corporació local després que 

l’esllavissada de la Portalada l’agost del 2019 deixés inservible la deixalleria 

comunal. En aquest afer també es veu implicat el Govern, però el cònsol 

major Josep Majoral va manifestar que “anar de la mà en un procés judicial no 

pot ser” perquè cada administració es va veure afectada de manera diferent. 

Durant la sessió també es van aprovat uns crèdits extraordinaris per a 

l’obertura del centre de dia per a la gent gran al mateix edifici que ara acull   

la Llar de Lòria, el departament de Social i l’Àrea de Joventut. En aquest 

sentit, el Comú destinarà 15.000 euros al Punt Jove que anirà a l’antiga 

oficina comercial d’Andorra Telecom a la plaça de la Germandat, i 14.700 

al centre de dia que s’obrirà aviat. El cònsol major va subratllar que són 

dos serveis necessaris per a la parròquia i va recordar que en tractar-se de 

traspassos de partides no generaran endeutament. 

D’altra banda, es va aprovar un altre de suplement de crèdit per finançar 

les despeses derivades del traspàs de la secció esportiva d’esquí de fons a 

la societat Sasectur, SAU per un import de 45.930,09€. 

El Comú demanda la propietat de La Portalada pels danys causats a la deixalleria
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SESSIONS PLENÀRIES Comú de Sant Julià de Lòria

El Comú aprova uns comptes
de 15,3 milions per a l’exercici 2021
El Comú de Sant Julià de Lòria va aprovar a mitjans de desembre el projecte de 
pressupost per a l’any 2021, que contempla un import de 15.344.000 euros tant 
pel que fa al capítol d’ingressos com al de despeses. En una sessió telemàtica 
celebrada a l’edifici El Molí, es va anunciar que la variació d’ingressos prevista 
per a l’any vinent experimenta un augment d’un 1% respecte del 2020, 
preveient una recaptació de 2.948.000 euros per impostos indirectes, una 
xifra que representa un 23% menys en relació amb el previst pel 2020 i que 
també es veu afectada per la rebaixa derivada dels ingressos de construcció. 

En el capítol de transferències, la corporació estima una rebaixa del 10,3% de 
l’import que es rep per part del Govern i, per compensar aquesta reducció, 
s’han previst ingressos corresponents a passius financers. També es preveu que 
la despesa augmenti un 1%. A 30 de setembre de l’any passat l’endeutament 
es va situar en el 136%, mentre que s’espera que sigui del 104% en acabar el 
mandat l’any 2023.

El cònsol major, Josep Majoral, va explicar que la inversió prevista, 
de 1,8 milions que s’hauran de demanar a entitats financeres, té com a 
finalitat “intentar tornar a engegar la roda de l’economia de la parròquia”. 
De la seva banda, el cap de la minoria, Cerni Cairat, va justificar el 
vot en contra als comptes al·legant que el projecte de pressupost no 
havia estat fruit “d’un consens ni un plantejament comú” i que el model 
de desenvolupament urbanístic de la parròquia “és massa expansiu”. 

Un dels principals punts de discrepància entre majoria i minoria es va 
originar arran de l’aportació de 800.000 euros del Comú a Camprabassa 
en el capítol d’actius financers. Malgrat que aquesta xifra representava 
una rebaixa de 200.000 euros respecte de l’aportació d’anys anteriors, 
Cairat va manifestar que “aquesta diferència de més del 33% que es 
preveu suposa un greuge respecte d’altres actuacions que es poden fer”. 
Les altres dues societats, Sasectur i Escola bressol rebran 450.000 i 370.900€ 
respectivament. La corporació també va acordar un descompte del 75% 
en els tributs per a aquelles empreses que puguin acreditar pèrdues 
derivades de la pandèmia, fins a un màxim de 1.500 euros per societat. 

D’aquesta manera, es vol afavorir el creixement econòmic dels empresaris 
amb més despeses derivades de la crisi sanitària, ja que “l’empresa que 
continua guanyant diners creiem que no mereix tanta ajuda”.

Cairat també va demanar si el Comú ja té decidit quin serà l’import que 
s’aportarà al fons solidari del Govern per la COVID-19, ja que des que  
el Govern va fer la petició als comuns a mitjans d’any la posició de 
Sant Julià de Lòria sempre havia estat que la xifra es faria pública un 
cop es tingués enllestida la liquidació d’ingressos al mes de setembre. 
En aquest punt, Majoral va afirmar que, “encara no tenim aquesta 
xifra tancada”, i va reiterar que “la situació no està per tirar coets”. 

D’altra banda, també es va acordar un suplement de crèdit per valor de                             
35.000 euros per al departament d’Urbanisme, com és el cas d’una millora 
en l’accés de la primera planta de casa comuna o diverses reparacions 
al cementiri de Fontaneda, entre altres. Igualment, també es destinaran 
16.100 euros per l’adquisició d’un projector multimèdia i diverses lents pel 
Centre cultural. 

Al llarg del primer semestre del 2021 s’espera fer actuacions a la coberta, 
que està malmesa, i en les butaques dels auditoris. 

En un altre ordre de coses, però encara en la mateixa sessió, 
Cairat va demanar sobre l’afectació del nou Forfet Natura a Naturlandia, 
que té com a finalitat regular la pràctica de certs esports de neu i 
senderisme a les estacions d’esquí gràcies al pagament d’un abonament 
de 150 euros anuals que desprès es va rebaixar a 100. El conseller va 
esgrimir com a argument que la implementació d’aquest forfet planteja 
dubtes legals en el cas de Sant Julià, ja que “entenem que els camins comunals 
són d’accés lliure i gratuït” i, aquest fet, Camprabassa l’ha de respectar”.
En aquest sentit, Majoral va assegurar que la voluntat del consell 
d’administració de la societat i de la direcció de Naturlandia és no 
demanar la compra del forfet als usuaris de tots aquells camins comunals 
que no estan habilitats per a la pràctica d’aquest esport, mentre que 
aquelles zones habilitades per la concessionària, senyalitzades i que 
garanteixen la seguretat dels practicants, sí que requeriran l’adquisició
del forfet.

Per últim, la sessió de consell va servir per aprovar la taxa de tinença 
de gossos, que finalment serà de 25 euros l’any. 

La corporació assumeix que el 2021 serà un any 
complicat financerament parlant
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PROTOCOL Comú de Sant Julià de Lòria

El nou ambaixador francès va
presentar-se de forma oficial als cònsols
Com és habitual quan un dels dos ambaixadors amb seu fixa a Andorra pren 
possessió del càrrec emprèn una agenda de visites a totes les autoritats 
del país. És el que va fer el màxim representant de la diplomàcia francesa 
a Andorra Jean-Claude Tribolet a principis d’octubre quan va ser rebut per 
part dels cònsols Josep Majoral i Mireia Codina. Durant la trobada, que 
va tenir lloc a les dependències administratives del Comú de Sant Julià 
de Lòria a l’edifici El Molí, els cònsols el van fer sentir com a casa i tots 
tres van conversar sobre temes d’actualitat. Igualment, els mandataris 
locals li van oferir la col·laboració del Comú en vista a futurs projectes.                      
En concloure la trobada, Tribolet va signar en el llibre d’honor.

Banderes a mig pal per la mort
de l’excopríncep francès
Valéry Giscard d’Estaing
Amb motiu de la defunció de l’expresident de França Valéry Giscard d’Estaing, 
qui fou Copríncep d’Andorra del 1974 al 1981, es va publicar un BOPA 
extraordinari decretant tres dies de dol nacional. Així, el 4, 5 i 6 de desembre 
les banderes externes dels edificis oficials havien d’estar a mig pal, o bé 
enrotllades al voltant del pal i subjectades amb una cinta negra. Igualment 
durant aquest període es va suspendre la celebració de recepcions, actes 
oficials i de caràcter festiu. I durant el primer dia de dol el Govern va posar a 
disposició de qui ho desitgés, un llibre de condol a la planta baixa de l’edifici 
administratiu de l’executiu. A Sant Julià de Lòria, les banderes exteriors van 
lluir a Casa Comuna i a l’edifici administratiu del Molí.

Els cònsols van tornar a rebre
els nous censats després de sis mesos 
d’interrupció obligada
Després de la primera onada de la Covid-19 i el confinament obligatori que va 
comportar es van suprimir les trobades que els cònsols feien setmanalment 
per donar la benvinguda a les persones que han decidit venir a viure a 
Sant Julià de Lòria o als acabats de néixer que són donats d’alta al registre 
com a nous lauredians. Durant aquest temps però es van produir naixements i 
també noves altes al cens per part de gent que vol viure a la nostra parròquia. 
Més de sis mesos més tard, i amb un dispositiu diferent, els mandataris van 
tornar a reprendre aquesta activitat en un primer moment al vestíbul del 
Centre cultural i després novament a l’edifici El Molí. 

Primerament, es va decidir programar les visites al Centre cultural amb 
espais horaris perquè en cap moment hi hagués aglomeració de persones. 
Els cònsols esperaven a una distància prudencial i tan sols rebien una única 
persona o bé nucli familiar als quals lliuraven la carta i els oferien la tria d’un 
dels tres regals. A més, entraven i sortien per portes diferents. Posteriorment, 
es va tornar al model inicial d’abans de la pandèmia a l’edifici El Molí 
igualment amb visites programades i altes mesures sanitàries. L’habitual 
foto de grup ha quedat restringida a una persona o nucli familiar més els 
cònsols, tot i que es manté el lliurament de la carta de benvinguda i la tria 
dels tres regals previstos. Així, es continua podent escollir entre la mel de 
cal Folch, la Ratassia de la Carmeta o bé les melmelades de cal Gendret.
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OBRES I INFRAESTRUCTURES Comú de Sant Julià de Lòria

El projecte de reordenació de la plaça Major ja està en marxa
A principis del mes de novembre es va publicar al BOPA l’adjudicació parcial per a la contractació d’un tècnic per a la redacció del projecte de 
reordenació i reparcel·lació de la plaça Major de Sant Julià de Lòria. El Comú va assumir un cost de 27.274,50 euros i es fixava un termini de 47 dies per 
a l’execució del projecte. Amb aquesta contractació i posteriors, la corporació laurediana vol seguir intentant recuperar l’esperit de la plaça Major 
anant de la mà dels quatre propietaris afectats. 

El cònsol major, Josep Majoral, ja va assegurar durant el període estival que el Comú no posaria cap condicionant sobre la taula en relació sobre 
com ha de ser aquest espai en el futur, però cal recordar que el pla d’urbanisme permet fer edificis de set plantes d’alçada en tot el perímetre.                    
Així mateix, en el projecte s’estudia introduir una reducció en l’alçada dels edificis fins a un màxim de quatre plantes, construir un accés des del 
Camp de Perot a la plaça Major mitjançant un ascensor i unir el carrer de la sala de vetlles amb la plaça mitjançant un carrer per a vianants, així com 
afavorir un alliberament de l’espai públic.

La construcció d’un nou parc en uns terrenys que hi ha a Camp de Perot, 
al peu del camí d’Aixirivall i la intenció del Comú de fer-ho de forma 
participativa comptant amb l’opinió de la ciutadania va tenir una excel·lent 
acollida. Seguint els compromisos electorals de transparència en la gestió 
i implicació de la gent en la millora dels equipaments públics, el cònsol 
major Josep Majoral va anunciar a mitjans de novembre que s’engegava 
un procés participatiu amb la finalitat que els lauredians i lauredianes 
ajudessin la corporació a definir com volen que sigui el nou parc.

L’objectiu era que hi participés tothom que ho desitgés, i en especial 
els que més faran servir aquestes instal·lacions, principalment famílies 
amb infants de fins a 12 anys. Per això, abans de l’anunci el Comú va 
contactar amb les dues escoles de Sant Julià de Lòria, la resta dels centres 
educatius del país que poguessin tenir alumnes residents, les escoles 
bressol, la Llar de Lòria i altres entitats concernides per tal que ajudessin 
a fer de corretja de transmissió de la informació a totes les famílies. 
Se’ls va enviar un correu informatiu així com un enllaç i un correu electrònic, 
ciutadania@comusantjulia.ad a través del qual podien inscriure’s per 
formar part dels grups de treball que definiran el futur del parc.

També es va fer arribar tota la informació a les persones que van participar en 
l’enquesta comunicativa que es va efectuar a l’estiu i que van manifestar la seva 
voluntat de prendre part en eventuals processos participatius que fes el Comú.

Les inscripcions es van tancar el 30 de novembre i des del dia que es va a 
donar a conèixer al públic, la informació també estava disponible a la web 
i les xares socials del Comú.

El procés participatiu es divideix en tres fases. La primera copsarà les 
preferències dels participants i inclourà sessions de treball participatives 
amb ciutadanes i ciutadans, així com trobades amb els alumnes de 
primària. S’ha establert una col·laboració amb les escoles amb un concurs 
de dibuix pels infants d’entre sis i dotze anys.

La segona fase té com a finalitat construir, de manera participativa, 
propostes integrades d’un parc infantil a partir de les preferències emeses 
en la fase anterior i si surten propostes alternatives, en la tercera s’obrirà 
un procés de selecció. Un cop seleccionada la proposta guanyadora, es 
presentaran els resultats finals del procés i el model de parc planificat i 
dissenyat pels ciutadans que hi hagin participat. El mes de febrer es donarà 
el procés per tancat i es podran començar a fer les obres, que es preveu 
estiguin enllestides de cara a la primavera del 2021.

El febrer es donarà tot el procés per tancat i s’espera 
que sigui una realitat aquesta primavera

El Comú construirà un nou parc al Camp de Perot a través d’un procés participatiu 
obert a la ciutadania
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El centre de la parròquia tindrà
un espai verd de reflexió i repòs gràcies
a una cessió de terrenys per part
del Govern

El Comú i el Govern van signar el desembre un conveni de cessió d’ús de 
diferents terrenys propietat de l’executiu perquè la corporació els destini 
a equipaments diversos. L’acord inclou la cessió d’un terreny al pont de 
Fontaneda de 188,49 m2, d’un espai que hi ha sota els viaductes de la 
boca nord del túnel de la Tàpia amb 709 metres de superfície, i una altre 
parcel·la situada a la zona del costat dret del riu davant del Banc Sabadell 
que acull els terrenys per on hauria de passar el que queda per fer de la 
desviació i que té unes dimensions de 1.414,94 m2.

Sobre aquest darrer, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, 
va indicar que dins el pressupost del 2021 ja hi ha una partida destinada 
per fer-hi un espai verd “de reflexió”, sense grans dimensions. De fet,                   
va remarcar que serà “un espai de benestar que millorarà la qualitat de 
vida dels lauredians”, ja que es condicionarà el terreny per fer-lo transitable 
i s’hi col·locaran uns bancs perquè sigui un espai de repòs.

Pel que fa als altres dos, el situat sota els viaductes permetrà encabir 
part dels estris que el Comú té repartits per diversos llocs després del 
tancament de la deixalleria a causa de l’esllavissada de la Portalada. I en 
l’espai que connecta la desviació amb la CG-1 i la carretera secundària de 
Fontaneda, la idea és posar-hi uns contenidors que estan en un altre lloc 
a la mateixa rotonda tot i que no es descarta un pipicà.

Per la seva banda, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres,              
va declarar que es tracta d’una col·laboració i de dret de superfícies 
sobre unes parcel·les propietat del Govern per a diferents usos del Comú,        
amb una durada indefinida i sense cap tipus de contraprestació. Tot i així, 
Torres va indicar que si calgués, “el Govern recuperaria els terrenys amb 
un preavís”. Aquest conveni es va començar a treballar a finals de l’estiu i 
Majoral va indicar que les inversions que es faran als terrenys són mínimes 
econòmicament parlant “però grans pel retorn que tindran”.

Finalitzades les obres de separativa 
d’aigües a tres trams de l’avinguda 
Verge de Canòlich 

A finals del mes de novembre van finalitzar els treballs de la separativa 
d’aigües en tres trams de l’avinguda Verge de Canòlich compresos entre la 
plaça Laurèdia i la plaça de la Germandat i que van a càrrec de l’empresa 
Copitran per un import d’uns 90.000 euros. Tot i que es van haver de fer 
importants modificacions en el trànsit, sobretot en la tercera fase, no es 
van registrar gaires complicacions. “S’ha de mirar bé d’anar complint les 
obligacions que tenim els comuns de separar les aigües residuals de 
les pluvials”, va assegurar Majoral en referència al conveni signat entre 
l’administració i les corporacions de les set parròquies que marca com a 
límit l’any 2021 per tenir separades les aigües pluvials de les residuals.

La primera fase va fer-se entre la plaça de la Germandat i la plaça Calonge-
Sant Antoni durant de tres setmanes. La segona es va fer entre casa comuna 
i el carrer Doctor Palau per espai d’una setmana. Mentre que la tercera, 
entre el carrer Doctor Palau i la plaça Laurèdia, va necessitar d’un mes 
en tractar-se de la més important dels treballs. De fet, en aquest darrer 
període és quan més alteracions va registrar el trànsit ja que es va canviar 
el sentit de la marxa en tres carrers. Un d’ells, l’avinguda Verge de Canòlich 
des de Doctor Palau fins a Isidre Valls. Aquest darrer també va quedar 
de sentit únic de baixada fins a l’avinguda Francesc Cairat, mentre que el 
de Casa Comuna també va veure invertit el seu sentit habitual en pujada 
fins Doctor Palau. Així, els vehicles que venien del carrer de les Escoles 
i baixaven per Doctor Palau giraven a l’esquerra, tot passant per davant 
de Casa Comuna i fins el carrer Isidre Valls per enllaçar amb l’avinguda 
Francesc Cairat.

Les inversions que caldrà fer són mínimes 
econòmicament però molt grans pel retorn que tindran
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Mig centenar d’assistents van prendre part el 22 d’octubre a la Jornada de 
Sostenibilitat organitzada pel Comú i BMS Consultoria estratègica by Bomosa. 
Un esdeveniment que va servir per anunciar l’eina fonamental que ha de 
permetre al Comú per assolir un dels seus reptes de la legislatura: fer de  
Sant Julià de Lòria un referent en els àmbits de les energies renovables i de la 
sostenibilitat. Durant la jornada, celebrada a l’auditori Claror, es va presentar 
el pla director del desenvolupament energètic de la parròquia i el càlcul de la 
petjada de carboni que la corporació havia encarregat mesos abans.
 
Aquests estudis permetran establir la política energètica de Sant Julià de Lòria 
a mig i llarg termini i definir les accions a desenvolupar. En una primera fase, 
es va analitzar l’estat actual de la parròquia i es van identificar els centres 
consumidors d’energia, els vectors de consum i les emissions més 
rellevants: edificis comunals, enllumenat exterior, mobilitat urbana i usos del 
sòl, entre d’altres.

Tal com va assenyalar el cònsol major en el discurs inaugural, “ens hem 
fixat com a reptes l’assoliment de la sobirania energètica, reduir els gasos 
d’efecte hivernacle i contribuir activament en l’assoliment dels compromisos 
internacionals que hem contrets com a país. El Comú de Sant Julià de 
Lòria està demostrant compromís i tenacitat amb la sostenibilitat i amb 
l’economia verda. Estem convençuts que aquests valors confirmaran que 
estem contribuint a ajudar a reactivar l’economia de la nostra parròquia. Però,                                  
la política mediambiental d’una parròquia, per ambiciosa que pugui ser, 
no pot ser del tot efectiva sense una acció a escala de país”. 
 
Amb el pla director i el càlcul de la petjada de carboni, el Comú ja té la base 
i l’eina per assolir l’objectiu de fer de la parròquia un referent mediambiental 
i de l’àmbit de les energies renovables. I no només des del punt de vista de 
la sostenibilitat, sinó també des d’una òptica econòmica ja que aquest sector 
és ara mateix capdavanter en el terreny de les inversions. Per tant, les accions 
per assolir la sostenibilitat poden anar perfectament en paral·lel a la creació 
d’oportunitats econòmiques. 

La petjada de carboni és un indicador ambiental que permet implementar 
mesures de mitigació del canvi climàtic. En aquest sentit, es van mesurar 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle generades pel Comú. Un dels 
avantatges d’aquesta acció és la identificació d’oportunitats de reducció 
d’emissions, amb la conseqüent reducció de consums energètics i estalvis 
econòmics derivats d’una millora en la gestió.

El director de desenvolupament de GS Genera i consultor de BMS,                
José Gismero va aportar les dades concretes destacant que el càlcul de la 
petjada de carboni a la parròquia xifra les emissions de CO2 del Comú en           
535 tones anuals. Sent l’enllumenat públic amb un 33% del total d’emissions, 
el Centre cultural i de congressos lauredià amb un 28% i l’edifici El Molí 
amb un 17% els focus principals.

Segons Gismero disposar d’aquestes dades és fonamental per establir un 
pla de reducció, així com per adoptar mesures per mitigar i fer la transició 
energètica adequada. De fet, l’estudi és a 15 anys i l’objectiu és tenir un 
Comú neutre de carboni el 2035.

LES PRIORITATS
1- Renovar la instal·lació de l’enllumenat exterior passant-lo

a tecnologia LED. 

2- Apostar per la producció d’energies renovables com el sol, 
el vent, l’aigua o la biomassa. 

3- Convertir el Centre cultural i de congressos lauredià i l’edifici 
El Molí en edificis de consum gairebé nul. 

4- Substituir les calderes de gasoli i la flota de vehicles 
comunals.

En el primer d’aquests objectius, Sant Julià de Lòria comptant tota la seva 
superfície, ja ha procedit a la instal·lació de tecnologia led en un percentatge 
que supera el 30%, i això inclou els edificis del Centre cultural i del Molí. 
En el cas de la segona prioritat, cal mencionar que un edifici propietat de 
Mútua Elèctrica acollirà la minicentral elèctrica d’Aixovall. Impulsada per la 
societat Productora Elèctrica Renovable SA (Persea)  integrada per la pròpia 
Mútua i Nord Andorrà. El centre permetrà l’aprofitament i l’ús de l’aigua 
per a la producció d’energia elèctrica i serà una realitat aquest proper any 
2021. Durant bona part de l’any 2020 s’han fet els treballs de canalització 
soterrada per fer la captació d’aigua al riu d’Ós, a l’alçada de la Borda         
de l’Arena. 

En relació al tercer dels objectius, s’estan duent a terme estudis de 
viabilitat a la zona del camp de tir, prop del cementiri de Fontaneda i a 
la coberta del Centre cultural per instal·lar plaques d’energia fotovoltaica.         
I en relació a les calderes, també s’està analitzant la possibilitat que passin 
a ser de biomassa. Així doncs, no estem davant d’una mera declaració 
d’intencions, sinó que el Comú de Sant Julià de Lòria camina ferm pel camí 
de la sostenibilitat amb accions valentes i concretes.

Les renovables no només contribueixen
a la sostenibilitat sinó que suposen la creació 

d’oportunitats econòmiques

El Comú presenta un pla director de desenvolupament energètic i emprèn accions 
mediambientals fermes 
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Sis comuns assumiran el cost de la prova 
d’ADN i quatre aplicaran la taxa per 
tinença d’animals
La reunió de cònsols del mes de novembre, que es va celebrar de forma 
telemàtica, va refermar la intenció de tirar endavant la taxa sobre la tinença 
de gossos a Andorra, encara que amb diferències de criteri. Quatre comuns, 
els d’Ordino, La Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria van mostrar-
se a favor d’aplicar-la amb un preu unificat de 25 euros anuals, tot i que el 
primer d’ells en va mostrar algun dubte i els d’Encamp i Escaldes-Engordany 
van deixar clara la seva postura contrària.

Ja una trobada posterior de la comissió de treball integrada pels cònsols 
majors de La Massana i Sant Julià de Lòria, Olga Molné i Josep Majoral, i pels 
cònsols menors d’Ordino, La Massana i Andorra la Vella, Eva Choy, Eva Sansa 
i David Astrié, es va tancar una normativa uniforme que s’implantarà l’any 
2021. Igualment, les quatre corporacions esmentades van consensuar fer el 
cobrament de la taxa el darrer trimestre del 2021, tot i que arribat el moment 
es valorarà l’evolució del context social generat per la crisi sanitària.

La nova figura impositiva es crearà en paral·lel al projecte d’extracció d’ADN 
dels animals, que permetrà sancionar els propietaris incívics que no recullin 
els excrements de la via pública. En aquest cas, sis de les corporacions locals 
-Escaldes es queda fora- van decidir que l’anàlisi d’ADN serà gratuït durant 
els primers vuit mesos de l’any vinent. A partir del 31 d’agost, el preu de 28,22 € 
anirà a càrrec del propietari i ja el 2022 tothom que tingui un gos l’haurà de 
fer obligatòriament i assumir-ne el cost. L’objectiu de la recollida de mostres 
és disposar d’una àmplia base de dades per poder sancionar els que no 
recullen els excrements de la via pública. Per aquest motiu, a partir del 2022 
es podrà sancionar els propietaris de gossos que no duguin la medalla que 
acrediti que estan inscrits al registre.

La difusió de l’obligació es farà a través d’una campanya de comunicació que 
es posarà en marxa a principi de l’any vinent i que explicarà l’obligació dels 
propietaris dels gossos d’analitzar l’ADN dels seus gossos. 

Els mandataris favorables a la  implementació de la taxa van deixar clar que 
en cap cas té cap afany recaptatori i que el que busca és contribuir a sufragar 
una part de les despeses que generen, com el manteniment i neteja dels 
equipaments específics com els pipicans, o bé la reposició dels milions de 
bosses distribuïts anualment en diferents punts per recollir els excrements. 

Els comuns volen deixar clar que la taxa no pretén en cap cas penalitzar 
conductes incíviques, cosa que s’ha de fer a través de sancions a les persones 
que no recullin les tifes dels seus animals. Per això la seva posada en marxa 
coincideix amb el projecte de l’ADN. La taxa s’exonerarà als gossos pigall, als 
animals de les unitats especials i als nuclis zoològics. Els comuns tampoc no 
cobraran l’import al primer gos de les persones majors de 65 anys i també 
estaran exempts les persones amb discapacitat i tinguin gos amb assistència, 
els cossos especials, i les entitats autoritzades que tenen cura dels animals 
abandonats. A més, aquelles persones que adoptin una mascota a la gossera, 
estaran lliures de pagar aquesta taxa durant el primer any. 

Un altre pas perquè Sant Julià
de Lòria esdevingui un referent
en l’àmbit de la sostenibilitat
Sant Julià de Lòria té com a repte esdevenir la parròquia 
referent en sostenibilitat. En aquest sentit, ja s’han elaborat 
dues eines bàsiques, el pla director del desenvolupament 
energètic de la parròquia i el càlcul de la petjada de carboni. 
Paral·lelament, el Comú està treballant en un projecte en l’àmbit 
turístic per buscar nous models, trobar trets diferenciadors de 
la parròquia i per aquest motiu va engegar la tramitació per 
obtenir la certificació turística, ‘Biosphere’.

La primera acció va ser la signatura, via telemàtica, de la carta de 
compromís amb el turisme sostenible que van firmar el cònsol 
major, Josep Majoral, i el president de l’Institut de Turisme 
Responsable, Tomás Azcárate. És un primer pas cap a un nou 
model de turisme no agressiu, que satisfà les necessitats de 
clients i usuaris sense comprometre generacions futures. Aquesta 
certificació garanteix un equilibri a llarg termini entre diferents 
àmbits com són l’econòmic, el sociocultural i el mediambiental.

Un espai pont per acollir la deixalleria 
en espera de la construcció de la nova
Com és sabut, l’esllavissada de l’agost del 2018 va deixar la deixalleria 
comunal ubicada a la zona de La Portalada inhabilitada per acollir el 
servei degut a la inseguretat de la zona. Davant d’això, el Comú té previst 
construir la nova deixalleria en un terreny al costat de la carretera 
general 1, a uns metres de la rotonda de La Margineda. Ho farà un 
terreny aconseguit amb el 10% de cessió obligatòria que contempla la 
Llei General del Territori i Urbanisme. 

Però mentre això arriba, a principis de novembre va entrar en funcionament 
de cara al públic un nou espai per donar el servei de forma provisional 
en espera que l’equipament definitiu estigui en funcionament. Així,
la corporació va llogar la nau industrial 24 situada a la zona coneguda 
com a Camp de l’Avençadé que està a la carretera general 6 a uns 100 
metres abans d’arribar a la Inspecció tècnica de vehicles. 

L’espai obre els dilluns, dimecres, dijous i divendres de les 7.30 a les 14 hores 
i els dissabtes de les 9 a les 14 hores i es poden portar tota mena de residus, 
tret dels orgànics. Pel que fa a la recollida d’objectes voluminosos cal avisar 
prèviament al número de telèfon 606208 i posteriorment dipositar-lo al 
costat del contenidor més proper al domicili del sol·licitant.
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La parròquia va celebrar per primer cop 
l’encesa de les llums de Nadal

El dia 26 de novembre, la parròquia va escenificar per primer cop l’encesa 

de l’enllumenat nadalenc. La plaça de la Germandat va acollir un acte 

molt breu però sobri en què, després que la cònsol menor Mireia Codina 

pronunciés unes paraules, es va donar pas a una actuació musical amb 

poesia i es va procedir a la il·luminació d’una gran bola situada al mig 

de la plaça i de la façana del Centre cultural. L’acte va concloure amb un 

espectacle pirotècnic. Mesos abans, la conselleria de Manteniment, Medi 

Ambient i Sostenibilitat del Comú de Sant Julià de Lòria havia adjudicat 

l’adquisició i lloguer de l’enllumenat elèctric per a la campanya de Nadal 

2020-2021. En concret, es va abonar a l’empresa Novelec un import de 

45.987,32 euros i 24.421,24 a la societat Comercial Cairó. Tot i que el centre 

neuràlgic és la plaça de la Germandat, la il·luminació nadalenca va quedar 

molt repartida per diferents indrets de la parròquia. La cònsol menor va voler 

agraïr especialment la implicació dels joves vinculats a diverses entitats 

culturals que van participar molt activament en aquest esdeveniment.
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Presentats en sessió plenària els nous 
membres del 13è Consell d’Infants
Els alumnes de 5è de primària de les escoles andorrana i francesa de    
Sant Julià de Lòria van votar els seus representants al 13è Consell d’Infants 
en una jornada celebrada en un indret diferent a l’habitual degut a les 
restriccions imposades amb motiu de la segona onada de la COVID-19.          
Si habitualment els comicis tenen lloc a Casa Comuna en presència 
d’alguna autoritat, en aquesta ocasió la jornada va tenir lloc a les aules 
dels centres educatius i amb únicament els mestres com a custodis de les 
urnes. Amb tot, els electes mantenen la il·lusió de treballar per millorar     
la parròquia.

Els membres escollits per part de l’Escola Andorrana són Lilia Amigó i 
Carla Salvadó, mentre que  Bernat Vitales i Joel Miranda continuen el seu 
mandat. De la seva banda, els triats pels companys a l’Escola francesa 
són Albert Mora, Laia Guillo, Maria Jordi i Alexandre Mora. Les eleccions 
es van celebrar el dia 11 de novembre i ja al mes de desembre va tenir 
lloc la sessió plenària de constitució a l’edifici El Molí en una sessió 
telemàtica en què van participar els cònsols, diferents consellers de Comú,                                     
els directors de les escoles andorrana i francesa, professors i representants 
del ministeri d’Educació, de la conselleria d’educació de l’ambaixada 
espanyola i d’Unicef Andorra.

El cònsol major, Josep Majoral els va encoratjar a treballar amb “decisió 
i empenta” i els va manifestar que “des del Comú, com a gestors de la 
parròquia, ens interessa conèixer la vostra opinió perquè ens pot ajudar a 
treballar pel poble”. De la seva banda, els consellers van assenyalar alguns 
dels temes que tractaran a partir del mes de gener en les reunions de 
treball: la millora dels parcs infantils, la neteja dels camins de la parròquia 
o la neteja dels carrers. 

La parròquia va celebrar
el Dia Internacional del Nen
L’Organització de les Nacions Unides (ONU) té un calendari de dies 
internacionals dedicats a esdeveniments o temes específics amb la finalitat 
de conscienciar la població sobre la qüestió. En aquest sentit, cada 20 de 
novembre se celebra el Dia Internacional del Nen i es commemoren els 
aniversaris de la Declaració Universal dels Drets del Nen i l’aprovació de la 
Convenció dels Drets del Nen. La parròquia es va voler sumar a les iniciatives 
d’Unicef Andorra per protegir els drets dels infants que, de forma simbòlica, 
estan associats al color blau. 

D’aquesta manera, els cònsols Josep Majoral i Mireia Codina aquell dia 
van vestir d’aquest color i es van il·luminar també de blau els exteriors de 
Casa Comuna i de l’església parroquial. Igualment, els consellers integrants 
del 13è Consell d’Infants de la parròquia van elaborar, conjuntament amb el 
departament de Joventut, un vídeo que es va difondre a través de les xarxes 
socials i en el qual es preguntaven com poden imaginar el seu futur. 

La millora dels parcs infantils i la neteja dels camins
i dels carrers són les principals prioritats
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La Creu Roja cedeix al Comú un terreny
a la zona de la Borda del Jaile
El Comú i la Creu Roja van signar el passat 28 de desembre un conveni 
mitjançant el qual l’entitat solidària cedeix un terreny de propietat seva 
situat davant el conjunt residencial de la Borda del Jaile. L’espai, nomenat 
Soqué de Casa Colltort, té més de 2.600 metres quadrats i el Comú té 
previst desenvolupar-hi un projecte orientat a la vessant social i de lleure 
com ara un parc infantil, una zona verda o bé un espai de repòs. A canvi, 
la corporació cedeix uns espais a l’aparcament de la plaça de la Germandat 
perquè la Creu Roja pugui emmagatzemar material de primera necessitat 
en cas que es produeixi alguna emergència.
 
“Una de les demandes que ens fa arribar la gent que viu a la zona 
del Jaile és que no hi ha un parc infantil proper, però també és evident 
que la parròquia no disposa de cap parc per a la gent gran”, va explicar el 
cònsol major, Josep Majoral que vincula aquest projecte amb el parc que 
es pensa fer a Camp de Perot per dir que “a alguna zona o una altra ha 
d’anar aquest parc per a la gent gran”. En aquest sentit, s’establiran les 
prioritats per definir que ha d’anar a cada indret per donar cabuda a les 
necessitats de tots.

De la seva banda, el director de la Creu Roja, Jordi Fernández va comentar 
que “juntament amb Protecció Civil sempre intentem tenir un espais i 
material per donar resposta a qualsevol situació excepcional”. Ara, el primer 
que ha de fer el Comú després de la signatura del conveni és desbrossar el 
terreny i llavors fer tots els tràmits urbanístics per tal que els equipaments 
que hagin d’anar finalment a la zona estiguin enllestits durant la 
propera primavera.

Dues noves xerrades dins del cicle 
Parlem-ne organitzat pel Departament 
de Social 
Dins del cicle de xerrades Parlem-ne organitzades pel departament de 
Social, la psicòloga Meritxell Camp va oferir una conferència a l’auditori 
Rocafort per avaluar els problemes relacionals que poden afectar les 
relacions entre pares i fills després d’una separació o divorci. Sota el 
títol “Famílies desprès de la separació” i amb una assistència limitada en 
compliment de les mesures sanitàries, l’auditori Rocafort va ser l’escenari 
de l’exposició que va fer Camp en presència dels cònsols Josep Majoral i 
Mireia Codina.

 
La protecció dels menors i la gestió després de la ruptura són alguns dels 
temes que es van posar a sobre de la taula. En aquest sentit, Meritxell 
Camp sosté que si les relacions entre pares i fills queden afectades de 
forma negativa després que els progenitors emprenguin vides diferents, 
la responsabilitat és d’aquests darrers. En la mateixa línia temàtica i de 
compliment de les mesures sanitàries, setmanes més tard va ser el torn 
de la pedagoga Nadia Garcia que va oferir la conferència “L’impacte de la 
COVID-19 en infants i adolescents”. 

Es tracta d’una parcel·la de més de 2.600 m2

i es projecta fer un equipament de caràcter social
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Una APP d’alertes per fer més fluïda la 
comunicació amb la ciutadania
Des de mitjans del mes de novembre els habitants de la parròquia es 
poden descarregar l’aplicació per a telèfons mòbils Sant Julià de Lòria 
Ets tu per agilitzar la notificació de denúncies, problemes o incidències 
a la via pública. En aquest sentit, durant la presentació, el cònsol major 
de la parròquia, Josep Majoral, va explicar que es tracta d’una aplicació 
senzilla i àgil “per apropar el comú als ciutadans”, i que pretén que els 
ciutadans facin arribar els problemes o les denúncies que hi pugui haver 
a la parròquia de forma ràpida. “Ha de permetre una millora de la qualitat 
de vida dels lauredians”, va remarcar.

Segons va comentar, aquesta aplicació permet contactar en tot moment 
amb el Comú i amb el seguiment de la incidència que s’hagi emès, ja que 
un cop que està resolta també es notifica a l’usuari. Amb dos simples 
passos es pot fer la denúncia, ja que només cal obrir l’aplicació, fer una 
fotografia del que es vol donar a conèixer i enviar-la al Comú”. En aquest 
sentit, dies abans de la presentació de la nova eina els diferents caps de 
departament de la corporació van rebre formació específica per gestionar 
correctament les incidències.

El cònsol va recordar que aquest projecte respon als compromisos 
electorals que la majoria va adquirir amb els ciutadans i que permet   
anar modernitzant la parròquia. L’aplicació va entrar en funcionament el 
19 de novembre i es pot baixar gratuïtament, tan per iOs com per Android.       
Dues persones del Comú són les encarregades de gestionar les queixes i 
fer-les arribar als respectius departaments. 

En les primeres dues setmanes de funcionament es van produir 252 
descàrregues de l’aplicació i es van tramitar un total de 63 incidències, 
la majoria de les quals relacionades amb qüestions de manteniment de 
la parròquia, però també de circulació, urbanisme, servei tècnic i boscos.    
Des del Comú es valora molt positivament el funcionament perquè les 
dades demostren que la ciutadania ha acollit molt bé l’APP i la fa servir.

El Canòlich Music Festival va augmentar 
la participació edicions en adoptar
un model telemàtic 
La pandèmia de la COVID-19 no va suposar ni molt menys un fre per poder 
celebrar la vuitena edició del Canòlich Music Festival. Al contrari, perquè en 
optar per un model telemàtic de celebració en format virtual es van superar 
els 2.000 participants. Aquest fet va afavorir molt la implicació de l’àmbit 
educatiu, ja que a banda de centres del Principat, també s’hi va sumar la 
Fundació d’Escoles Cristianes de Catalunya, que representen el 40% de les 
escoles catalanes. Tot i la bona participació i el bon desenvolupament de 
les jornades, és cert que l’esperit no va ser el mateix pel fet de no poder 
agrupar tots els joves de forma presencial a la parròquia.

Les excepcions al format virtual van arribar el dissabte 21 de novembre 
amb una missa gòspel que va ser oficiada a l’església parroquial pel 
mossèn d’Encamp, Antoni Elvira ja que mossèn Pepe estava confinat pel 
coronavirus. Les cançons i la música de la missa van anar a càrrec del 
grup barceloní Vocal Groove que en l’edició del 2019 també van obrir la 
nit de concerts que es van fer al Centre Esportiu. Tots els participants a la 
cerimònia van haver de passar un test ràpid d’antígens i l’assistència es va 
limitar a 60 persones. A més, les portes es van deixar obertes per airejar 
l’església. Posteriorment a l’eucaristia va tenir lloc el concert de Migueli en 
directe pel canal de youtube i també amb participació presencial limitada.

Sota el lema ‘Som fràgils. Siguem valents’, el certamen es va adaptar  
a la situació de la pandèmia, però sense deixar de banda l’esperit i la 
motivació des de la seva primera edició que no és una altra que poder 
donar als joves eines per viure la seva fe a través de la música com va 
recordar l’Arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives en un missatge a través 
d’una pantalla gegant de televisió al final de la cerimònia. Setmanes abans, 
els discjòqueis DJ Garden i AlexGR havien gravat un concert al santuari de 
Canòlich que també es va poder seguir a través de Youtube.

Així doncs, les previsions de participació que mossèn Pepe va augurar en 
la roda de premsa de presentació que va fer a finals d’octubre juntament 
amb la cònsol menor Mireia Codina es van complir. Llavors el rector 
de la parròquia va dir que “no és igual que vinguin els autocars a casa 
nostra que participar-hi des de l’aula, així que ara ens estem adreçant als 
mestres i per això creiem que es pot disparar la participació en els propers 
dies”.  De la seva banda, la cònsol menor destacava que “amb la situació 
sanitària amb què ens trobem, tot el que fem té més valor, i per això hem 
de destacar el fet que no s’hagi anul·lat”. 

El copríncep episcopal Joan Enric Vives va enviar un 
missatge de forma telemàtica al final de la missa

ETS TU
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Un primer pas perquè Sant Julià de Lòria 
esdevingui un referent en l’àmbit
de la formació
El Comú i la Universitat d’Andorra (UdA) van formalitzar un contracte 
de sotsarrendament de l’edifici ubicat a l’avinguda Verge de Canòlich,     
número 51, a poc més de cent metres de distància de l’edifici principal 
de la plaça de la Germandat. Es tracta d’una parcel·la, que acollia l’antiga 
benzinera de “cal Jaumet”, damunt la qual hi ha actualment edificades 
dues plantes útils d’uns 240 m2 de superfície total i que es van construir 
durant el passat mandat per ubicar una oficina de Naturlandia.

Les instal·lacions es destinen a les activitats pròpies de la Universitat 
d’Andorra com un primer pas en la intenció del rector del centre Miquel 
Nicolau d’ampliar el campus i de pas descongestionar les aules de la 
Universitat. Una necessitat d’espais que s’ha fet encara més evident en el 
context de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
 

El cònsol major, Josep Majoral, va expressar la plena convicció que 
l’ensenyament universitari és un dels valors afegits més rellevants del 
país, així com una pedra angular per a l’èxit de les generacions futures. 
En aquest sentit, va afegir que “el Comú té la voluntat de promoure 
més iniciatives amb la Universitat per tal de fer de Sant Julià de Lòria 
la parròquia de la formació, esdevenint així el lloc de concentració dels 
estudiants universitaris i el pol de la recerca i la innovació al Principat”.

Segons Nicolau, “amb la signatura de l’acord es fa palès el suport del Comú 
en fets concrets, i que ens anima a continuar treballant estretament en 
d’altres projectes en marxa”, en referència a futures ampliacions d’espais. 
Nicolau va destacar que l’UdA té vocació de ser una part important de 
la parròquia, i d’ajudar a la creació de riquesa esdevenint un centre de 
coneixement capaç de revertir en la millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans. L’acord per a la utilització de les instal·lacions té efectes almenys 
durant sis anys, fins el 2027.

El rector destaca que “el centre té la vocació de ser 
una part important de la parròquia”

L’Stop Lab mòbil de la Creu Roja va 
atendre 628 persones en set dies 
i la parròquia va ser la primera en 
repartir test d’antígens
Amb la voluntat de continuar testant la població de forma 
ràpida i segura, la Creu Roja va instal·lar durant un temps un 
punt mòbil per fer proves voluntàries de TMA. L’antiga benzinera 
de cal Jaumet va ser el lloc escollit i només el primer dia van 
rebre la visita d’unes 140 persones que havien sol·licitat cita 
prèvia telefonant al 821955, encara que els jubilats podien  
anar-hi directament. De les vuit del matí a la una del migdia i 
de les 14 a les 20 hores dues professionals atenien les persones 
que prèviament havien format cua sota la cura d’un agent de 
circulació per evitar que es formessin aglomeracions. Durant la 
setmana en què va estar habilitat el laboratori mòbil es van 
practicar 628 tests. 

Posteriorment, i seguint la campanya del Govern d’oferir a la 
població d’autotest d’antígens per fer-se’l abans de reunir-se per 
les festes de Nadal, la parròquia va ser la primera en començar 
a repartir-los. Es va habilitar un punt de subministrament a 
l’aparcament de la plaça de la Germandat. La gent formava una 
cola de dues fileres, baixava la rampa, recollia el test mostrant 
el carnet de la CASS i sortien a través dels ascensors que donen 
accés a la plaça i l’avinguda Francesc Cairat. Aquest mètode es 
va fer servir durant la primera ronda de repartiment abans del 
dia de Nadal. També es va fer una segona abans de Cap d’Any 
i una tercera la vigília de Reis però ja al vestíbul del Centre 
cultural, on es poden recollir els excedents fins al 31 de gener.
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El Comú va oferir dos punts de recollida 
de joguines per a Càritas
Des de fa molts anys Ràdio Televisió d’Andorra fa una campanya de 
recollida de joguines en favor de Càritas a fi que cap nen es quedi 
sense per Nadal. Enguany, el Comú va habilitar dos punts de recollida, 
un al servei de Tràmits i un altre al Centre cultural. Les úniques 
condicions per deixar-ne eren que les joguines fossin noves i sense 
embolicar. Diverses institucions públiques i privades es van sumar a 
la campanya habilitant espais on deixar-les, ja que l’espai d’Andorra 
Televisió no era aconsellable per les mesures sanitàries.

Baixant-se l’APP Muvif i omplint un breu formulari, només cal triar el 
patinet, desbloquejar-lo amb el mòbil i fer-lo servir. Inicialment es van 
habilitar 10 zones però posteriorment van arribar a 14. Per exemple, es pot 
agafar un patinet a la plaça Francesc Cairat per anar al centre de Formació 
Professional d’Aixovall i aparcar-lo allà al davant on hi ha una altra de les 
zones habilitades. La pleta del Jaile, Les Arades, les places de la Germandat, 
del Solà i de Calonge, cal Jaumet o el Prat Nou són també alguns dels 
indrets on trobem patinets per poder-nos desplaçar. 

L’empresa responsable de l’aplicació es fa càrrec del bon estat del 
vehicles, la correcta col·locació a les zones delimitades i assumeix tota la 
responsabilitat de qualsevol dany o perjudici derivat de l’execució de la 
prova pilot, per la qual cosa compta amb una pòlissa d’assegurances. De 
la seva banda el Comú es compromet a mantenir en bon estat els espais 
cedits i a vetllar a través dels agents de circulació que l’ús dels patinets es 
faci de forma deguda. Si tot va sobre el previst, la prova finalitzarà el 21 de 
març del proper any, tot i que si Muvif ho sol·licita ho podrà prorrogar per 
espai d’un mes. 

Durant la roda de premsa de presentació que va tenir lloc davant del 
centre d’FP a Aixovall, els cònsols Josep Majoral i Mireia Codina van provar 
de primera mà l’experiència d’anar en patinet elèctric.

La parròquia esdevé pionera en fer una 
prova pilot de micromobilitat urbana     
amb patinets elèctrics
El Comú i els responsables de l’aplicació Muvif Van tancar a mitjans de 
desembre un acord per tal de desenvolupar a Sant Julià de Lòria una prova 
pilot de micromobilitat a través de l’ús de patinets elèctrics. La parròquia 
vol ser capdavantera en matèria de sostenibilitat i des de la corporació 
s’espera que amb l’inici d’aquesta prova es pugui recollir una bona base de 
dades que englobi els circuits que fan els ciutadans, la durada dels trajectes 
o les ubicacions on es deixen els patinets un cop s’acaben d’utilitzar, per 
tal de “fer baixar aquesta petjada de carboni que tant perseguim”, va dir el 
cònsol major Josep Majoral en l’acte de presentació.

L’acord no suposa cap despesa per a les arques públiques i a més, a la 
fi del període de la prova que és de tres mesos més un de prorrogable, 
Muvif lliurarà al Comú un estudi amb tots els ítems que hagin recollit en 
aquest període de temps. L’administració local ha cedit uns espais públics 
a diferents indrets de la parròquia en els quals els usuaris troben els 
patinets aparcats al costat d’una tanca blava que indica que s’està duent 
a terme la prova pilot. 

Espai al Centre Esportiu per recaptar 
aliments per a Càritas parroquial
Com és tradicional, a finals d’any Càritas posa en marxa la campanya 
de recollida d’aliments “Ajuda’ns a ajudar” que sempre s’entreguen 
als més necessitats després de Reis. En els darrers anys l’espai 
cedit pel Comú ha estat a l’entrada del Centre Esportiu que des de 
primers de desembre va anar acumulant productes d’alimentació que 
no necessitessin conservació en frigorífic. Igualment s’acceptaven 
productes d’higiene personal i de neteja domèstica.
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Andorra va dir adéu a Òscar Ribas Reig, 
un dels pares de la modernització 
institucional del país
La història de la modernització institucional d’Andorra per passar d’un 
estat quasi feudal a una democràcia homologada per les Nacions Unides, 
no es podria explicar sense la figura cabdal d’Òscar Ribas Reig. El polític, 
advocat i empresari lauredià va finar als 84 anys de forma natural al seu 
domicili el passat 18 de desembre. Ribas va ser el primer cap de Govern 
d’Andorra i a més va ocupar aquest càrrec en quatre ocasions, tant abans 
com després de l’aprovació de la Constitució el 1993.
 
L’església parroquial va acollir una missa funeral en la més estricta intimitat 
per desig familiar i per les mesures sanitàries. Tot i que la dimensió de la 
figura no va impedir que nombroses autoritats i personalitats de totes les 
esferes de la vida pública andorrana tinguessin paraules de record amb un 
fil conductor unànime: Ribas va ser abans de tot un home d’estat i amb una 
gran visió de futur per preveure amb anys d’antelació el futur d’Andorra.   
Els cònsols de la parròquia Josep Majoral i Mireia Codina van assistir a l’òbit 
en representació del Comú de Sant Julià de Lòria, parròquia en la que Ribas 
va néixer i va viure pràcticament tota la vida. El Govern va decretar un dia 
de dol i les banderes de tots els edificis oficials van lluir a mig pal.

Nascut el 26 d’octubre de 1936, Òscar Ribas era nebot de l’exsíndic general 
Julià Reig Ribó i va seguir els passos del seu oncle sent conseller general 
en els períodes 72-75 i 76-79. Després de ser també ministre de Finances 
durant un període, el 1982 va ser escollit el primer cap de Govern quan 
Andorra encara no tenia Constitució. L’aprovació de la Carta Magna al 1993, 
que convertia el país en un estat de dret amb plena separació de poders i 
feia perdre els Coprínceps la majoria de les importants prerrogatives que 
detentaven, va donar pas a l’admissió d’Andorra a l’ONU en la seu de la 
qual Òscar Ribas va pronunciar l’històric discurs en català el juliol del 1993. 

Ens va deixar l’empresari i expolític Joan Jordi

Pocs dies abans que expirés l’any vam dir adéu a Joan Jordi, un destacat empresari de la parròquia                      

i que havia ocupat diversos càrrecs de responsabilitat política, tant al Comú com al Consell General.            

Nascut el novembre del 1944, Jordi -pare de l’exconseller de Turisme i Urbanisme Dot Jordi- va ser desener 

entre els anys 1972 i 1973 i capità Mostafà del 1982 al 1983. Posteriorment, i abans de l’aprovació de la 

Constitució en què el Consell General l’integraven quatre consellers per parròquia, va formar part del 

parlament del 1984 al 1992 acompanyat d’Albert Pintat, Josep Cases i Joan Obiols.

Un any més tard va presentar la dimissió després que el Consell General no 
li aprovés una moció de confiança per poder tirar endavant el seu programa 
econòmic que ja incloïa una Llei general tributària que, com ha quedat 
evidenciat uns anys més tard, no ha quedat més remei que aplicar-la. Aquest 
darrer fet explica en part la raó per la qual se’l considerava una persona 
d’idees avançades a la seva època. Un visionari.

Entre els diversos honors i distincions que va rebre fruit dels seus mèrits 
professionals i personals destaquen la Gran Creu de l’Ordre d’Isabel La Católica 
que atorga el Regne d’Espanya i la de Comandant de la Legió d’Honor concedida 
pel president i copríncep francès. A més, era doctor “honoris causa” per les 
universitats de Geòrgia i les Illes Balears.

Tot i que portava retirat de la primera línia política des de feia més de 25 
anys, Ribas no va perdre mai el pols a l’actualitat i el devenir del país com 
ha quedat palès en la gran quantitat d’articles periodístics que va escriure. 
Sovint va aparèixer en programes de televisió, ràdio i sempre va ser una veu 
referent per la seva acreditada experiència. 

De fet, la seva figura de prestigi internacional el va portar el 2009 a acceptar 
el càrrec d’ambaixador extraordinari davant la Unió Europea proposat 
per l’executiu llavors encapçalat per Jaume Bartumeu i que va continuar 
durant el primer mandat d’Antoni Martí. El darrer acte oficial en què va 
aparèixer públicament va ser amb motiu de la visita del Copríncep francès               
Emmanuel Macron la tardor del 2019.



EL COMÚ AMB TU / 4t trimestre 2020  19

CULTURA Comú de Sant Julià de Lòria

Nou dècades amb Sergi Mas
Un dia abans que el mes d’octubre toqués a la seva fi, el més popular dels 
artistes de Sant Julià de Lòria i segurament d’Andorra, Sergi Mas, feia 90 
anys. Nou dècades que porta amb una lucidesa mental extraordinària tal 
i com es pot comprovar en l’entrevista que el col·lega Andrés Luengo li va 
fer i que va publicar el rotatiu Bon Dia justament el dia del seu aniversari, 
el 30 d’octubre. Nosaltres també en podem donar fe de la brillantor de la 
seva memòria a través de les diverses entrevistes que hem mantingut amb 
ell al llarg d’aquests darrers anys amb motiu de diverses col·laboracions.

Amb motiu de l’efemèride es va editar un recull commemoratiu que va 
tenir tan bona acollida que es va allargar el termini per aconseguir-lo. 
Editorial Andorra, Txema Díaz-Torrent i Manel Gibert, amb la col·laboració 
del Col·lectiu Portella, van  publicar ‘Hi floriran grandalles’, un recull d’obra 
que posa en relleu la contribució de l’artista a la cultura d’Andorra.

Són reproduccions de 15 x 23 cm, impreses en color o en blanc i negre i 
que es presenten dins d’una carpeta. Cada una té un número de sèrie i 
es podien adquirir per mitjà de comanda directa fins el 9 de novembre al 
preu de 15 euros.

Sergi Mas Balaguer va néixer a Barcelona el 1930 i després de diversos 
encàrrecs i viatges a Andorra, el 1957 es va establir a Aixovall. El 1966 va obrir 
amb la seva esposa un taller de ceràmica a Sant Julià de Lòria, on va dissenyar 
i va elaborar diversos models d’imatges, figures i murals. Entre les seves 
escultures més destacades està la nova de la imatge de la Verge de Meritxell, 
després de la destrucció de l’original romànic per un incendi el 1972. 

També destaca la còpia de la talla de la Verge de Canòlich que mossèn 
Jaume Argelagós li va encarregar tot advertint-lo que guardés total discreció. 
Tanta, que fins 40 anys més tard i amb motiu de la presentació del seu 
llibre “Aspectes de l’art popular d’Andorra”, no es va saber que el capellà 
li havia fet l’encàrrec perquè temia que robessin la imatge autèntica de la 
patrona laurediana. Fet que va acabar succeint però després que la talla 
bona estigués ja en un lloc segur. 

Artista polifacètic, Mas ha fet aportacions artístiques de tota mena com ara 
dibuixos, gravats, cartells, il·lustracions... Seus són també els grans mosaics 
que pengen de les parets interiors del Santuari de la Verge de Canòlich i que 
son al·legories de passatges bíblics. La seva aportació a la cultura nacional i 
de la parròquia és tan extensa que el 2018 va signar un conveni amb el Comú 
per tal que un espai de l’Escola d’Art del Centre cultural dugui el seu nom.

Lliurats els premis del Concurs
de punts de llibre amb els somnis
com a tema central
Amb retard respecte a la data habitual per les circumstàncies sanitàries, 
finalment es van lliurar a l’octubre els premis corresponents a la 26a edició 
del Concurs de punts de llibre, una de les activitats amb més participació 
i arrelada a la Biblioteca Comunal Universitària. Amb els somnis com a 
tema central, enguany van presentar-se tan sols 11 participants per a les 
cinc categories, fet que els organitzadors atribueixen a les restriccions 
socials produïdes per la pandèmia. Els premiats, que van rebre el guardó 
de la mà de la cònsol menor Mireia Codina, van ser citats a la Biblioteca 
en diferents franges horàries per respectar les distàncies i no acumular 
moltes persones.

ELS PREMIATS
En la categoria de 3 a 5 anys, la guanyadora va ser Lia Obiols i en la de 6 a 8 
anys, Roger Casamajor. De la seva banda, Ingrid Lasheras i Naran Casamajor 
es van fer amb el primer i segon premi, respectivament en la franja dels 9 als 
11 anys. La dels 12 als 15 anys va quedar deserta i en la de més de 16 Liliana 
Cacais va aconseguir la primera plaça i Karin Boldt la segona. Igualment, 
es va aprofitar la mateixa cerimònia per entregar el premi al millor balcó 
decorat que es va organitzar durant la primera onada de la COVID-19 que 
ens va confinar tots a casa. La guanyadora va ser també la Lia Obiols.
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Bona acollida a les representacions
de la 57a Temporada malgrat les estrictes 
mesures sanitàries
La temporada de teatre conjunta dels comuns d’Andorra la Vella i Sant Julià 
de Lòria es va iniciar amb dues representacions a l’auditori Claror, la segona 
de les quals -“La dona del 600”- havia estat ajornada a la primavera coincidint 
amb el confinament. Suposava el retorn del teatre en temps de l’anomenada 
nova normalitat i des d’un primer moment les dues administracions van 
tenir clar que l’aposta per celebrar la 57a Temporada havia d’anar lligada al 
compliment estricte de les mesures sanitàries. 

Així doncs, tots els espectadors havien d’entrar al recinte amb mascareta, 
fregant-se les mans amb gel hidroalcohòlic i les entrades al telèfon mòbil.    
La convocatòria es va fixar mitja hora abans de l’inici dels l’espectacles, 
l’accés per quatre portes i amb distanciament, només un 30% de l’aforament, 
i convivents junts. Un cop asseguts, es van difondre missatges enregistrats 
per megafonia dient que “la cultura és segura”.

Al final, sortida en ordre seguint les files i satisfacció perquè totes les 
representacions s’havien dut a terme amb total normalitat i amb una 
gran organització per part del Centre cultural i de congressos lauredià.     
Prova superada i constatació que la cultura se salvarà. 

El cicle intercomunal La Cultura no s’Atura va donar el tret de sortida
amb la presentació d’un llibre a l’auditori Claror 
Sis comuns del Principat van aprovar un ampli calendari d’esdeveniments culturals a desenvolupar en la recta final del 2020 i principis de 2021 que va 
començar el 10 de desembre amb la presentació del llibre editat per Anem Editors ‘Gravats rupestres d’Andorra, l’Alt Urgell i la Cerdanya’ de David Gálvez i 
Jordi Casamajor. A través d’aquest volum, els autors donen a conèixer un patrimoni molt ric en iconografia feta sobre pedra, fusta o altres elements que existeix 
a Andorra i també a les regions pirinenques veïnes.

Un patrimoni poc conegut que va sorprendre el propi cònsol major, Josep Majoral com així ho va reconèixer en la inauguració de l’acte que va tenir lloc a 
l’auditori Claror. Ja durant la presentació, David Gálvez va explicar que “la idea va sorgir perquè el Jordi, que és un expert en el tema, tenia molt material 
fotogràfic”, del qual el propi Gálvez es va encarregar de redactar els textos. Els gravats són força variats i n’hi ha de prehistòrics, medievals o d’èpoques més 
contemporànies; sobre murs d’esglésies, sobre portes de bordes, coses fetes a llapis...

Gálvez va remarcar que a tota la regió “hi ha molts gravats” però poca gent ho sap perquè “no s’ha fet difusió o s’ha fet però en llocs molt especialitzats”. 
Justament, un dels mèrits que, segons l’escriptor lauredià, té l’obra és el fet que fuig de ser excessivament científica. “No ens posem el barret del que no som. 
No som arqueòlegs i no fem un llibre tècnic”, va apuntar.
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Iniciativa solidària per destinar diners 
a Càritas a través del préstec de llibres
La Biblioteca Comunal Universitària va posar en marxa una iniciativa 
solidària, que consistia en donar una segona vida a llibres de segona mà 
provinents de donatius particulars que la biblioteca no pot acollir en la 
seva totalitat, però que estan en bon estat. Així, es va posar a disposició 
de tothom que ho desitgés un paquet nadalenc amb l’opció de triar entre 
llibres per a adults, juvenils o infantils i que en cap cas calia tornar perquè 
eren un regal. Igualment es podien fer donatius a través d’una guardiola 
instal·lada a la mateixa biblioteca que passat festes es van destinar 
íntegrament a Càritas Parroquial.

Unes festes de Nadal i Reis amb un 
format especial per mantenir la il·lusió 
Seguint la línia d’organitzar els esdeveniments adaptats a la realitat 
sanitària, el Comú de Sant Julià de Lòria va dissenyar un format especial 
per poder celebrar els actes més tradicionals de les festes nadalenques 
com ara l’arribada del Pare Noel o el lliurament de les cartes als Reis 
d’Orient. “En aquests moments és complicat organitzar de forma diferent 
actes d’unes festes tradicionals que de tota la vida s’han celebrat d’una 
mateixa manera”, assenyalava la cònsol menor Mireia Codina durant la 
roda de premsa de presentació de les mesures.

D’aquesta manera els nens i les famílies van poder continuar gaudint 
d’unes festes molt importants per a ells. No obstant, per prudència es van 
suprimir actes com ara la cavalcada de Reis i la resta es van organitzar de 
forma espaiada per evitar aglomeracions de gent. Per exemple, els nens 
que volien anar a veure al Pare Noel a Casa Comuna podien fer-ho entre 
les cinc de la tarda i les vuit del vespre del dia 24. Prèviament havien de 
enviar un whatsapp a un número de telèfon o bé un correu electrònic per 
demanar hora i es va donar prioritat als infants de la parròquia en edats 
compreses entre els 3 i els 11 anys. El mateix procediment es va fer servir 
per visitar els Reis el dia 5 a la plaça de la Germandat.

A partir del dia 21 i fins el 24 es va instal·lar una bústia al Centre cultural per 
dipositar les cartes al Pare Noel, mentre que la dels Reis es podia deixar 
del 28 al 4 de gener. Un altre dels esdeveniments que també va patir canvis 
respecte els anys anteriors va ser el Tió de Nadal que es va celebrar a la 
Plaça de la Germandat en lloc del vestíbul del Centre cultural. A diferència 
d’altres anys, una única persona va colpejar el tió per fer-lo cagar els regals 
que es dipositaven en un cistell del qual cada nen n’agafava el seu.

També es va pensar en els nens que poguessin estar confinats i tant el 
Pare Noel com els Reis d’Orient van gravar un missatge per a ells que es 
va retransmetre pel Canal Lòria i el 168 d’Andorra Telecom perquè, segons 
van fer saber als organitzadors, no volien que cap nen es quedés sense 
escoltar les seves paraules. 

Més de mig centenar d’alumnes van 
participar en un concurs
per triar la nadala del Comú
Aquest any, els protagonistes de la felicitació oficial que el Comú 
tramet habitualment en ocasió de les festes de Nadal van ser 
més d’una cinquantena de nens de dues franges d’edat diferents.       
Amb la col·laboració de l’Escola d’Art, els alumnes van participaran 
en un concurs de nadales mitjançant dibuixos que van fer a classe 
i amb temàtica centrada en aquestes festes.
 
Els dies 4, 5 i 6 de desembre, es van votar les diferents propostes a 
través de la web institucional www.santjulia.ad i el 7 de desembre 
es van decidir les dues obres guanyadores que finalment han 
estat la imatge de la nadala que el Comú va enviar a diferents 
personalitats i autoritats, i a la ciutadania. En total, hi van prendre 
part 63 nens d’edats compreses entre els 3 i els 14 anys i, a través 
del portal web del Comú, van votar 635 persones. En la categoria 
d’entre 3 i 9 anys la il·lustració més votada va ser la de l’Axel 
Planes i la categoria d’entre 10 i 14 anys, la de la Lara Ramírez.      
El 21 de desembre, els cònsols van rebre els guanyadors als quals 
se’ls va fer entrega de la nadala i d’un petit obsequi.



EL COMÚ AMB TU / 4t trimestre 2020  22

CIRCULACIÓ Comú de Sant Julià de Lòria

Canvi d’ubicació d’una parada per raons 
de seguretat
L’inici de les obres d’un centre comercial a les antigues botigues de         
Cal Josa va provocar que s’hagués d’anul·lar el pas de vianants que uneix 
l’avinguda Rocafort amb el carrer de Lòria. Aquest fet provocava que 
els passatgers que baixaven dels busos escolars i de línia a la parada 
situada davant la benzinera en sentit Espanya travessessin sovint de 
forma imprudent la calçada. Llavors, per raons de seguretat, es van 
invertir els usos de dos espais separats 60 metres entre sí i la parada 
Rocafort-Prat Nou es va ubicar a tocar de l’hotel Imperial on hi havia 
un espai d’aparcament per a motocicletes i una de minusvàlid que van 
passar al davant de la benzinera.

També hi ha pancartes que indiquen que hi ha controls freqüents per 
veure si amb aquestes mesures que no són coercitives sinó indicatives, 
la gent redueix la velocitat en aquesta zona. Per tant, segons va explicar 
sobre el terreny el ministre d’Ordenament Territorial Jordi Torres “l’objectiu 
en cap cas és recaptatori”. Un dels radars està a la part final de la nova 
desviació, abans d’arribar a la plaça del Solà i un altre abans d’arribar a la 
rotonda d’Isidre Valls, mentre que en sentit Andorra La Vella en trobem el 
tercer al mig de l’avinguda Francesc Cairat. Entre el cost dels dispositius i la 
senyalització a les calçades es van invertir al voltant de 6.000 euros. 

No obstant això, el cònsol major Josep Majoral va continuat mostrant-se 
reticent amb el nou traçat i, tal i com els veïns li havien demanat durant 
la trobada del mes de març, continua apostant per la finalització de les 
dues fases que encara queden pendents i que comportarien que el trànsit 
passés per darrera de l’edifici Riera i no per davant com es fa ara amb la 
inseguretat que comporta per al seus inquilins. “No pararem de continuar 
insistint amb més mesures i sempre en pro de la seguretat de tots els 
lauredians”, va dir Majoral fent referència també a la possibilitat d’instal·lar-
hi un radar fix o passos elevats per als vianants.

El Govern va instal·lar tres radars 
pedagògics al vial per conscienciar
els conductors
Pocs dies després de l’entrada en marxa del nou vial es va constatar que els 
vehicles que passen, sobretot en direcció a Espanya, assoleixen en alguns 
casos alts índexs de velocitat. En aquest sentit, el cònsol major va alertar el 
Govern del problema i com a resposta a primers d’octubre es van instal·lar 
“tres radars pedagògics” per tal de reduir la velocitat i es  van pintar senyals 
longitudinals advertint que la velocitat màxima és de 50 km/h. “És un radar 
que va amb làser i detecta la velocitat a 250 metres de distància”, va explicar 
el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, qui va afegir que quan 
se supera la velocitat per 10 km/h, el radar marca que queda superada la 
velocitat però no assenyala la velocitat efectiva. 

A partir de 50 km/h, la senyalització és vermella, mentre que per sota el 
semàfor està en verd i vol dir que se circula adequadament. Tot i així, els 
radars -els primers a Andorra d’aquesta mena- no multen i només informen 
els conductors de la velocitat a la que estan circulant. De fet, un dels motius 
per instal·lar-los, a banda de la demanda del Comú per la preocupació dels 
seus ciutadans, han estat les 700 sancions que la policia ha imposat durant 
l’estiu mitjançant els controls de radar mòbil. 

El cònsol major continua apostant per l’acabament
de les dues fases que encara queden pendents
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El projecte dels tamarros registra 6.000 
cerques en els primers sis mesos de vida
Més de 6.000 infants amb les seves respectives famílies han recorregut,      
al llarg del segon semestre del 2020, totes les parròquies a la cerca dels 
tamarros. Una gran acollida per part dels més petits que el departament 
de Turisme del Comú de Sant Julià de Lòria ha pogut constatar amb les 
nombroses visites fetes a la tamarro laurediana, la Lau, que es troba al 
camí Comabella, a prop de la carretera de La Rabassa.

Les oficines de turisme del país han distribuït gairebé 12.000 llibrets 
repartits en diferents idiomes, i han estat més de 6.000 els obsequis lliurats 
als infants que han presentat el seu passaport degudament segellat per 
cada tamarro. Aquesta proposta ha permès incentivar durant tot l’estiu 
les visites a diferents indrets, alguns d’ells allunyats de les rutes naturals 
tradicionalment més visitades. 

L’interés també s’ha traslladat a les xarxes socials i a la pàgina web        
www.visitandorra.com amb  més de 12.000 visites i més de 16.000 pàgines 
visitades. En tractar-se d’una activitat operativa al llarg de tot l’any, s’espera 
que el nombre de passaports lliurats a les oficines vagi creixent també en 
els propers mesos i que les famílies que visitin Andorra aquest hivern 
s’animin a buscar els diferents tamarros amagats per tot el país.

Arran de la bona acollida, ara s’estudien novetats a introduir de cara a l’any 
vinent com la producció d’elements de marxandatge. Així mateix s’estan 
treballant noves fórmules de promoció d’aquest producte amb l’objectiu 
de mantenir l’interés i alhora complementar-ho amb nous al·licients.               
En aquest sentit, s’ha editat un vídeo per donar a conèixer aquesta 
proposta a l’exterior a través de diferents canals en línia.

L’objectiu de la proposta és atraure turistes quan la situació de la pandèmia 
ho permeti i així contribuir a la diversificació turística tot oferint noves 
propostes per al públic familiar, a més d’incentivar les pernoctacions dels 
turistes i la despesa realitzada al país.

L’interés també s’ha traslladat a les xarxes socials
i a la pàgina www.visitandorra.ad 

amb més de 12.000 visites

Els comerços de la parròquia poden 
optar al segell de qualitat Andorra 
Comerç Excel·lent
El Comú de Sant Julià de Lòria i la Cambra de Comerç, Indústria 
i Serveis (CCIS) van signar un conveni per poder instaurar el 
segell de qualitat ‘Andorra Comerç Excel·lent’ als comerços 
de la parròquia. El cònsol major, Josep Majoral, va destacar la 
proposta com una eina per “dinamitzar la parròquia ajudant 
al comerç” amb una etiqueta de qualitat. Aquest segell té un 
import mitjà de 2.890 euros anuals, que varia en funció de la 
mida del comerç i del nombre de treballadors, del qual un 70% 
l’assumeix el Govern i el 30% el paga l’empresari.
 
Amb aquest acord, el Comú assumirà un 15% del total de l’import 
perquè així el propietari només hagi de pagar el 15% restant. 
A banda, amb l’acord el Comú també subvenciona tres cursos 
de la Cambra amb l’objectiu de pujar la qualitat del servei.               
De fet, el president de l’entitat Miquel Armengol, va indicar que 
l’any passat es van oferir 96 cursos adaptats a la demanda i el 
mateix propietari podrà triar “quin tipus de formació voldrà fer 
enfocada al comerç”.

Des de la Cambra, ja fa un any que s’està oferint aquest segell 
de qualitat, i fins al moment ja hi ha una quinzena de negocis 
d’arreu del país que el tenen. Per a obtenir-lo, Armengol va 
explicar que un organisme especialitzat s’encarrega de fer una 
auditoria externa i interna de l’establiment per veure com està 
organitzat i també s’auditen els sistemes de treball. Després a 
partir de l’informe, s’aconsella als empresaris com reconduir 
els seus establiments per ser més efectius. “Es fan tres visites 
d’incògnit per avaluar la trajectòria” del negoci i a partir d’aquí 
es donen els segells de qualitat, va assegurar Armengol.

El president de la Cambra també va assenyalar que els primers 
segells es van donar el darrer semestre de l’any passat i que ara 
tenen l’objectiu de generalitzar l’etiqueta. De fet, va anunciar 
que fins ara només està disponible per als comerços, però que 
estan treballant per obrir-ho a la restauració. Tot just després de 
la presentació de la mesura als mitjans, el Comú va començar a 
fer difusió del segell als comerços de la parròquia per posar-ho 
a disposició de tots per tal de fomentar la millora de la qualitat 
en el sector.  
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Renovació de senyals de l’itinerari
La Rabassa- La Peguera
En el darrer trimestre d’aquest 2020 també es va renovar i actualitzar 
la senyalització turística de l’itinerari La Rabassa-La Peguera donat que 
les mateixes patien desperfectes per incivisme i a la vegada s’havia 
d’incorporar en la senyalització el nou mirador Solanes de La Peguera.     
És un itinerari que té el seu punt de sortida de l’Oficina de Turisme i 
que des de l’Hotel Bonavista indica direcció Auvinyà-Juberri-Jardins                          
de Juberri. 

Els famosos torrons d’Agramunt, 
protagonistes de la Fira de Santa Llúcia
La Fira de Santa Llúcia, la més antiga de les que se celebren a la parròquia 
amb 36 edicions va comptar enguany amb uns convidats d’excepció amb un 
espai dedicat als torrons d’Agramunt en què mestres d’aquest dolç el van 
elaborar en directe i obert a tots els que es va apropar a l’obrador improvisat.                         
Així ho havien acordat mesos abans el cònsol major, Josep Majoral, i l’alcaldessa 
de la localitat lleidatana, Sílvia Fernàndez, que van signar un conveni de 
col·laboració per permetre que la fira acollís una cuita i degustació de torrons. 

Majoral i Fernàndez van dur a terme la signatura en el marc d’una visita oficial 
que els cònsols de Sant Julià de Lòria van fer a Agramunt al mes d’octubre,     
on van poder conèixer de primera mà el procés d’elaboració. Posteriorment, 
va ser l’edil lleidatana qui va visitar Sant Julià de Lòria per presentar la mostra 
en roda de premsa. 

El dia de la inauguració, el 5 de desembre, tots dos mandataris van tornar 
a ser presents en un acte breu i sota un intensíssim fred en què també 
va intervenir mossèn Pepe Chisvert per beneir una mostra un tan atípica. 
Com va dir el cònsol major, Josep Majoral “és la primera fira que organitza el 
Comú en aquest mandat, perquè hi ha la pandèmia de la COVID-19 que ens 
posa les coses molt complicades”. Tot i això, el cònsol va subratllar que “des 
de la corporació hem tingut clar que no es podíem aturar i que el comerç 
de la parròquia necessita una ajuda per petita que sigui”. De la seva banda, 
l’alcaldesa va mencionar que “la presència del torró d’Agramunt contribueix a 
internacionalitzar el producte” i es va mostrar “satisfeta” per haver portat per 
primer cop una exposició de torró a Andorra.

Seguint els protocols fixats pel ministeri de Salut, la fira d’enguany va tenir 
molt present els infants que en aquest 2020 ho han passat força malament 
degut a les restriccions. En aquest sentit, es van organitzar tallers com 
ara un de decoració de galetes, un de fanalets i un altre de nadales amb 
aquarel·les. Pel que fa les parades, van haver 31 de les quals 13 es van ubicar 
en unes acollidores casetes de fusta repartides per la plaça i amb productes 
tan diversos com ara joguines, bicicletes, productes tradicionals i artesans, 
bombons, objectes de decoració...

Els assistents també van poder jugar a Joc del Catxo, un peculiar i tradicional 
joc de cartes que utilitzaven antigament els torronaires per vendre el torró 
d’Agramunt en fires i mercats. I durant tot el cap de setmana es van celebrar 
concerts i actuacions musicals per animar els ciutadans a acostar-se a la fira. 
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Naturlandia va ser la primera estació 
d’esquí de fons pirinenca en obrir
Naturlandia va obrir a principis de desembre sent la primera estació d’esquí de 
fons pirinenca en fer-ho per donar inici a la temporada d’hivern. En el moment 
de l’obertura, els països fronterers amb Andorra tenien fortes restriccions de 
mobilitat a causa dels índexs de contagi de la segona onada de la COVID-19. 
El visitants nacionals que aquells dies van triar Naturlandia per iniciar la 
temporada d’hivern es van trobar les pistes d’esquí en unes condicions molt 
òptimes, les atraccions habituals i la novetat de l’Airtrekk infantil.

Així, malgrat les limitacions que impedien l’arribada de turistes, les sensacions 
van ser molt bones segons van indicar des del parc, tot expressant una 
valoració positiva tenint en compte la situació. Els primers visitants 
-uns 30 grups- van poder pujar al Tobotronc o gaudir d’altres activitats com ara 
l’Airtrekk infantil, que s’estrenava, o l’Airtrekk amb la tirolina. També estaven 
oberts els restaurants La Cafeteria a la cota 1.600 i La Borda del Conangle,       
a la Cota 2.000. La primera obertura va tenir lloc coincidint amb el pont de la 
Puríssima més atípic dels darrers anys.

Les pressions dels països de l’entorn per retardar l’obertura de les pistes 
d’esquí cap al gener no va ser obstacle perquè Naturlandia fos la primera del 
Pirineu en obrir una d’esquí de fons. La preocupació dels estats contraris a 
l’obertura no estava tant en la pràctica de l’esquí com en tot allò que hi va 
relacionat, com ara les concentracions de gent als remuntadors, aparcaments, 
botigues, negocis de restauració... que es produeixen sobretot a les estacions 
d’esquí alpí.

D’aquesta manera, l’obertura de les pistes d’esquí nòrdic es va autoritzar 
a tot Europa, i els fondistes es van mostrat molt satisfets i privilegiats amb 
l’obertura d’un tram d’un quilòmetre de la pista de Prat de Conangle el 
passat 8 de desembre.

Tenint en compte que les estacions d’esquí alpí no podien oferir els seus 
serveis, Naturlandia aposta per una proposta que pugui captar e interessar 
els residents, i així, amb la voluntat de donar a conèixer l’esquí de fons a 
nivell nacional, ofereix que inclou el forfet, el lloguer de material i una hora 
de classe col·lectiva.

Facturació Pont del Pilar
Naturlandia va cloure el pont del Pilar, de tres dies, amb una afluència i facturació superior a la registrada els darrers anys. En concret es van 
comptabilitzar 2.754 visitants que van realitzar alguna de les activitats disponibles (2.072 el 2019, i 2.521 el 2018). La millor dada té a veure amb la 
facturació, ja que es va incrementar en un 50% respecte al 2019, i un 37% respecte al 2018.

L’augment de la despesa mitjana per client és una tendència que es venia consolidant des de l’estiu, (amb un increment del 25% respecte a l’any 
passat), dada que es va enfilar fins el 32% durant el pont. Els productes que més es van sol·licitar van ser les entrades úniques (que inclouen totes 
les activitats del centre) i el parc d’animals. També es va oferir un producte específic que incloïa un menú de tardor amb productes de temporada 
al restaurant, empaquetat amb l’entrada al Parc d’animals a preu promocional, que va tenir tenint molt bona acollida. El centre va tancar uns dies 
després del pont per preparar la temporada d’hivern. Abans però, es va organitzar una sortida micològica, en col·laboració amb el Cenma, així com 
vols turístics en helicòpter des de la Cota 1600. 
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Fira virtual-promoció forfet
de temporada
Com ja sabem, el passat mes d’octubre es va cancel·lar la fira d’Andorra. 
Naturlandia sempre té presència en aquest esdeveniment nacional, i es 
va buscar una alternativa per a poder donar continuïtat a la promoció 
que es sol fer de l’esquí de fons en aquell moment de l’any. Naturlandia 
va proposar una fira virtual, una promoció exclusiva durant 10 dies en el 
que es va poder adquirir el forfet de temporada a preu preferencial amb 
un descompte suplementari del 15%. La compra es va poder fer a través de 
la web naturlandia.ad, i des d’un punt de venda habilitat per dita ocasió 
al Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria. A més a més, com a novetat, 
Naturlandia presenta per primer cop una sèrie d’avantatges associats al 
seu forfet de temporada amb la voluntat de fidelitzar els seus esquiadors 
i poder donar un valor afegit als seus serveis.

Un acord amb Vallnord i Pal-Arinsal
Naturlandia i Vallnord - Pal Arinsal van formalitzar un acord comercial que 
beneficia els usuaris del forfet de temporada dels dos camps de neu. 
Així, l’estació d’esquí de fons de la Rabassa i la d’esquí alpí de la Massana 
ofereixen als seus clients de temporada l’oportunitat de poder intercanviar 
un dia d’esquí a l’altre centre, combinat amb altres activitats en el cas de 
Naturlandia.

D’aquesta manera, els compradors de l’abonament de temporada anyal    
Ski&Bike de Vallnord - Pal Arinsal, reben una invitació per accedir a les pistes 
d’esquí de fons de Naturlandia, acompanyat d’un viatge en Tobotronc,      
de l’entrada a l’Airtrekk amb tirolina, la visita al Parc d’animals, i l’accés al 
circuit de raquetes i trineus. En el cas dels compradors del forfet d’hivern 
de Naturlandia, aquests reben una invitació per a un dia d’esquí alpí a 
l’estació de la Massana.

Els directors generals dels dos centres, Xabier Ajona i Josep Marticella 
van arribar a aquest acord comercial que tindrà vigència entre les dates 
previstes d’obertura dels dos centres. Per gaudir del benefici, els clients 
s’hauran d’adreçar a les taquilles de l’altra estació el mateix dia que es 
vulgui utilitzar, presentant físicament un document d’identitat i el forfet.

Els dos centres treballen per ampliar les col·laboracions més enllà de 
l’hivern. L’acord s’emmarca dins d’una estratègia de generació de productes 
conjunts, en col·laboració amb diverses empreses del sector turístic del 
país, que permeten unir forces, donar a conèixer les diferents instal·lacions 
del Principat, promoure el destí Andorra i oferir un millor servei al client. 

El parc va incorporar dues llames
a l’espai granja de la cota 2.000
L’espai granja del parc d’animals de Naturlandia va incorporar a mitjans 
de desembre dos nous exemplars d’una espècie que encara no tenia: dues 
llames andines. Es diuen Murga i Trufa i van ser cedides per un particular 
que fins aleshores les tenia en una finca d’Engordany. La llama és un 
mamífer i aquest parell fa vida en plena llibertat, pasturant com qualsevol 
animal de granja en els terrenys situats a la cota 2.000. 

Acció amb el Pare Noel
En un desembre atípic, i malgrat totes les restriccions vigents, 
Naturlandia no va renunciar a la màgia del Nadal, i com ve fent 
des de fa 2 anys, va proposar una activitat a les famílies per fer 
una visita personalitzada amb el Pare Noel. L’activitat dirigida 
per uns follets entremaliats, consistia en un joc de troballes 
al Prat de Conangle, en equips reduïts, per trobar al final un 
estel que els indicava un lloc misteriós. Allà  va aparèixer el 
pare Noel que els va donar la benvinguda. Més tard les famílies                           
van berenar, els nens van desenvolupar uns tallers nadalencs i 
van poder entregar la seva carta al personatge més emblemàtic 
dels Nadals.
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La cursa, solidària com en les darreres edicions, va adoptar el lema              
‘La Covid no ens atura. La solidaritat ens necessita més que mai’.                
Per això, es van preparar diverses accions. D’una banda, es van destinar      
2 euros de les inscripcions d’internet i 4 euros de les presencials a Càritas 
Parroquial. A més, els participants tenien l’opció d’incrementar la seva 
aportació econòmica solidària, cedir la seva panera de Nadal a l’entitat 
o bé participar amb el dorsal solidari que no implicava fer cap de les 
modalitats i que tenia un import obert.

 

Tampoc no es va voler renunciar al tradicional concurs de disfresses,      
però també es va fer de manera individual per evitar aglomeracions de 
gent. El Grup Becier va assumir tots els premis. En total, 120 persones van 
participar en l’edició més estranya de la història. Els organitzadors van 
destacar la gran participació que va registrar el circuit de Naturlandia que 
va registrar mig centenar de persones. Igualment, es va donar un termini 
fins el 7 de gener perquè la gent fes arribar els seus temps i saber el 
guanyadore. En la contraportada es poden consultar els vencedors de 
cadascuna de les categories

La cursa Sant Silvestre es va disputar 
de manera virtual amb quatre opcions 
de circuit i 120 participants
La 28a edició de la Cursa Sant Silvestre ha estat sens dubte la més atípica 
de totes les disputades fins la data. La situació sanitària impedia les 
aglomeracions i per tant es va donar l’opció als participants de fer-la,    
però de forma individual i amb quatre formats de participació.

L’opció Outdoor constava d’un circuit que recorria l’avinguda Verge 
de Canòlich. Es van instal·lar uns indicatius al carrer amb els quals 
s’informava els participants on havien de fer mitja volta per tornar al punt 
d’inici. Un cop finalitzat, els participants van enviar un correu electrònic 
a santsilvestre@centreesportiusantjulia.ad adjuntant el seu circuit, i 
un comitè de l’organització s’encarregava d’analitzar tots els traçats a fi 
d’introduir els temps assolits dins de la classificació general.

A la segona opció els participants tenien que fer dos quilòmetres de cursa 
amb un desnivell positiu de l’1% en les cintes de córrer del gimnàs del 
Centre Esportiu. En aquest cas, a l’hora de fer la inscripció, fos en línia o de 
manera presencial, s’havia de concertar cita. L’organització s’encarregava 
de controlar el temps i el recorregut. La tercera opció passava per permetre 
la participació de qualsevol persona resident al Principat o fora de les 
seves fronteres, ja que només s’havia de fer un recorregut mínim de dos 
quilòmetres en qualsevol indret i enviar els resultats al mateix correu 
electrònic, però aquesta opció no s’incloïa a la classificació general.

La quarta modalitat, la més dura, era una cursa de 2,1 quilòmetres de 
recorregut i uns 480 metres de desnivell positiu en un traçat que anava des 
de la cota 1.600 fins a la 2.000 de Naturlandia al llarg del camí d’evacuació 
del Tobotronc. En aquest cas, els participants podien córrer envoltats pel 
bosc de la Rabassa i se’ls va regalar un viatge gratuït en Tobotronc.

Degut a les restriccions per la pandèmia es van oferir 
quatre possibilitats de circuit però tots

per fer de forma individual
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Cursets d’iniciació al trial
i a la bicicleta per potenciar la pràctica 
de nous esports a la parròquia
Amb l’objectiu de potenciar la pràctica de nous esports a la parròquia, 
durant el mes de novembre es van iniciar els cursets infantils d’iniciació 
a la bicicleta i al trial organitzats per l’Sprint Club Andorra i l’Escola 
Purito– Naturlandia. Nens i nenes, d’edats compreses entre els 6 i els 10 
anys, perfeccionen la conducció i treballen les habilitats bàsiques d’una 
forma lúdica sota la permanent atenció de dos monitors. Els cursos es 
van fer en dies laborables. Paral·lelament, i en la mateixa línia d’ampliar 
l’oferta esportiva en aquest cas amb el bàsquet, dos equips de base del 
Mora Banc van començar a entrenar regularment al Centre Esportiu.

La iniciativa reforça la idea de projectar Andorra com a seu d’esdeveniments 
d’aquest tipus. De fet, per als organitzadors és força destacable que 
Naturlandia ofereixi escenaris idonis per a la prova, amb 800 hectàrees 
de bosc i una altitud de 2.000 metres, fet que garanteix que la neu sigui 
abundant. El triatló d’hivern consisteix en tres modalitats: esquí nòrdic, 
ciclisme sobre neu i cursa de muntanya.

Per la seva banda, Majoral es va mostrar convençut que l’esdeveniment 
servirà per donar “un impuls important a les pistes d’esquí de fons de 
la Rabassa”. I no només això. S’ha volgut que de la prova també es pugui 
beneficiar el teixit econòmic de Sant Julià. “El poble també en traurà 
rèdit”, va dir. Així, hi ha la previsió que els carrers de la localitat puguin 
acollir, per exemple, la desfilada inaugural de l’esdeveniment però també 
altres actes paral·lels, com ara un sopar que hi ha previst per donar 
la benvinguda als participants. La inversió total anual entre Govern,     
comuns i privats és d’1,5 milions d’euros, i la previsió de l’impacte global 
de totes les proves emmarcades en l’acord s’estima entre els 10 i els 14 
milions d’euros. 

Naturlandia acollirà un campionat
del món de triatló abans de la propera 
primavera
Naturlandia serà la seu del Campionat del Món de Triatló d’Hivern l’any 
vinent. Serà, de fet, el primer esdeveniment que es farà sota el paraigua 
de l’acord assolit ara fa uns mesos amb la multinacional Ironman Group. 
L’esdeveniment tindrà lloc entre el 19 i el 21 de març i també ha de permetre 
revitalitzar no només el parc temàtic sinó també la parròquia.

Inicialment s’havia de celebrar un triatló, entre cometes, normal. Era el 
primer pas del conveni entre Govern i Ironman per celebrar l’Andorra 
Multisport Festival, amb més proves ja durant l’estiu. Segons va explicar 
Agustí Pérez, director regional del grup a Europa, en una roda de premsa 
telemàtica el canvi va arribar en presentar el projecte a la Federació 
Internacional de Triatló. En competició amb altres proves, es va aconseguir 
que es considerés la d’Andorra com al campionat internacional de la 
modalitat amb la participació de prop de 500 esportistes. 

Tots ells vindran acompanyats de tècnics i les delegacions dels diferents 
països, així com familiars, fet que suposarà un important impacte econòmic, 
segons van destacar tant el ministre de Presidència, Economia i Empresa, 
Jordi Gallardo, com el cònsol major, Josep Majoral. 

Per als organitzadors, la Rabassa és un lloc idoni per 
acollir la competició per l’altitud i la massa boscosa
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TOTS ELS PODIS DE LA SANT SILVESTRE MÉS ATÍPICA
BABY NENES

Noa Leite, Mia Díaz i Clàudia Benazet

BABY NENS
Guillem Benazet i Èric Dias

 
JÚNIOR NENES

Ona Díaz i Nayara Dias

JÚNIOR NENS
Jan Majoral i Biel Bellera

ABSOLUTA · DONES
Elisenda Vivé, Nagore Blanch i 

Marina Fernández – Iria Domínguez

ABSOLUTA · HOMES
Younes Raguig, Jero Jiménez i Èric Gardes

 
NATURLANDIA 2000 · DONES

Sònia Carrillo – Liliana Ochoa

NATURLANDIA 2000· HOMES
Jordi Buj


