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Reunió Poble
En l’equador de la legislatura, el 
Comú va tornar a celebrar una nova 
reunió de poble, en aquest cas la 
segona, per retre comptes de la 
situació financera de la corporació 
i de Naturland i presentar els 
projectes a desenvolupar durant 
aquest 2022. La trobada va comptar 
amb un centenar d’assistents, la 
meitat de forma presencial ja que es 
podia també seguir en streaming, i 
va servir entre d’altres aspectes per 
informar els ciutadans de l’important 
reducció de deute del Comú.

Sant Julià de Lòria esdevé la primera parròquia 
d’Andorra en obtenir una etiqueta internacional de 
destí turístic sostenible
Després de dos anys de treball intens, al març la parròquia va rebre de mans de l’Institut de Turisme Responsable la certificació Destí Biosphere i va 
passar a formar part d’una xarxa mundial de ciutats que es caracteritzen per oferir un turisme responsable des del punt de vista de la sostenibilitat. 
Pocs dies abans, el Comú signava un conveni amb l’empresa editora del diari esportiu d’àmbit nacional a Espanya, Sport per promocionar i donar 
cobertura als esdeveniments esportius i culturals que tenen lloc cada any a la parròquia. Dues notícies molt interessants pel que fa a la intenció de 
situar Sant Julià de Lòria com un destí atractiu des de molts punts de vista i tenir més visibilitat a nivell internacional.

Obres
La parròquia es troba immersa 
en diverses actuacions de millora 
urbanística, com ara la construcció 
d’un nou espai públic a la zona 
de Les Arades, l’adequació del 
pujador dels Fontanals del Pui 
o l’arranjament d’un tram de la 
carretera de Fontaneda. Igualment, 
en el moment d’editar aquest 
butlletí, ja s’ha acabat el parc infantil 
del Camp de Perot i s’estan ultimant 
els treballs de millora de les voreres 
del tram de la carretera de Nagol 
proper a l’església de Sant Bartumeu.

Art Camp
Després d’inaugurar la Sala 
Sergi Mas amb una exposició 
monogràfica de l’artista, l’espai 
acull des del passat 11 de març 
l’exposició “Art Camp-Energia 
per a la pau”. Una mostra amb 
218 obres, distribuïdes segons 
la procedència dels artistes 
provinents de mes de 80 
nacionalitats diferents que han 
participat a l’ArtCamp des del 
seu inici l’any 2008. Es podrà 
contemplar fins el proper 14 
de maig.

Naturland i el BTT
En la línia estratègica de 
Naturland de potenciar l’oferta 
amb bicicleta, el proper més 
de juny el centre d’activitats 
a l’aire lliure serà l’epicentre 
de la celebració de la primera 
prova BTT de l’Enduro World 
Series Qualifier que se celebra a 
Andorra. S’espera que prenguin 
part uns 400 corredors entre totes 
les categories i un fort impacte 
econòmic pel gran nombre 
de persones que visitaran la 
parròquia durant aquells dies.
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EDITORIAL
Sostenibilitat i posicionament 
internacional
En aquest primer trimestre del 2022, el Comú ha viscut 
dos episodis prou importants per posicionar la parròquia 
a nivell internacional i fer-se un forat entre els destins 
turístics atractius a l’hora que sostenibles. Primerament, 
Sant Julià de Lòria ha obtingut la qualificació de destí 
sostenible. Una designació de caràcter internacional 
atorgada per l’Institut de Turisme Responsable que 
posiciona la parròquia li permet ser membre d’una 
important comunitat de ciutats a nivell mundial.

En segon lloc, el Comú i l’empresa editora del diari 
esportiu Sport, un dels quatre diaris esportius de més 
difusió a Espanya, han signat un acord de col•laboració 
per promocionar i donar cobertura als esdeveniments 
esportius i culturals que tenen lloc cada any a la parròquia. 
Creiem que totes dues notícies han de tenir un impacte 
sobre el nostre teixit econòmic, social i comercial. I 
també que compleixen amb la intenció de caminar de la 
mà de la sostenibilitat i dinamitzar la parròquia a través 
de la celebració de tota mena d’esdeveniments que han 
d’arribar més enllà de les nostres fronteres.

Més enllà d’aquests temes, en aquest butlletí trobareu 
d’altres de no menor importància com el projecte Movlav 
que es clourà el proper mes d’abril havent ofert cada cap 
de setmana des de primers de febrer activitats de tota 
mena adreçades als joves.

Movlav és un projecte de joventut, però també de 
desenvolupament humà, de creixement i d’evolució del 
jovent. Movlav, busca la implicació del jovent de tot el 
país en la societat i en la presa de decisions i per això, més 
enllà del Comú, s’han implicat entitats com ara Naturland, 
LAUesport o la Universitat d’Andorra entre d’altres. 

En el proper número, tindrem temps per fer un balanç de 
tot el que s’ha organitzat, però vagi per davant que és el 
primer moviment d’activitats exclusivament de caràcter 
juvenil que s’ha organitzat mai a Andorra. I això sempre és 
una bona notícia perquè els joves son futur, però també 
present.
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EL TEMA CENTRAL Comú de Sant Julià de Lòria

Destí Biosphere

De Azcárate, que va intervenir via zoom, va destacar la feina feta per tots els 
implicats i va felicitar Sant Julià de Lòria per ser la primera destinació del país 
que obté aquesta etiqueta. Per la seva banda, el CEO de Grup Pirineus, Josep 
Maria Comes, va detallar que el procés per obtenir la label “està subjecte 
a uns indicadors per millorar en diferents àmbits”. Comés va explicar que 
la sostenibilitat té tres vèrtex: el medi ambient, la integració amb l’entorn i 
l’eficiència energètica i els indicadors justament mostren una foto general 
de com s’està en cadascun d’ells. Ara, el Comú té la primera de les tres 
categories, la d’argent, però si aconsegueix implicar el comerç i la restauració 
en aquests valors, podria aspirar a la d’or o la de platí.

Per fer-ho, Majoral va comentar que “avui hem fet un primer pas i ara el 
que toca és comunicar i explicar als comerços de la parròquia quin és el 
projecte global i totes les accions que hem vingut fent”, com ara el conveni 
de col•laboració amb la Cambra de comerç per fer un diagnòstic de l’eix 
comercial de la parròquia, o bé el que es va signar amb l’associació de celíacs 
perquè els restaurants oferissin àpats per a aquest col•lectiu de persones.

Els beneficis de ser un Destí Biosphere son un millor posicionament del 
destí, un major control de l’estat sostenible del territori, més visibilitat a 
nivell internacional, fer partícip el teixit empresarial en aquest compromís, 
accés a noves aliances, foment de les bones pràctiques i ser membre d’una 
gran comunitat de ciutats.

Sant Julià de Lòria esdevé la primera 
parròquia d’Andorra que rep un 
certificat internacional com a destí 
turístic sostenible
La parròquia de Sant Julià de Lòria és la primera d’Andorra en rebre una 
certificació que la qualifica com a destí turístic sostenible i passa a formar 
part d’una xarxa de ciutats a nivell mundial. L’ens lliurador, l’Institut de 
Turisme Responsable que presideix el doctor Tomás de Azcárate i el Comú 
van signar a finals del 2020 la carta de compromís que ara s’ha traduït en 
la certificació com a Destí Biosphere. En un acte celebrat el dia 28 de març 
a l’auditori Rocafort, el cònsol major, Josep Majoral va presentar en públic 
el certificat que va ser avaluat per una empresa andorrana especialitzada.

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. Josep Majoral 
va destacar que “l’acció s’emmarca en un pla global de comerç que ens 
aporta tenir un full de ruta”. “Es tracta d’un examen continu i una empresa 
vigilarà un cop a l’any que estem complint amb el que ens demanen”, va 
explicar Majoral.
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EL TEMA CENTRAL Comú de Sant Julià de Lòria

Acord Sport

El Comú i el diari Sport signen un acord 
de col•laboració per promocionar els 
esdeveniments esportius i culturals de 
la parròquia
El Comú i el diari esportiu Sport, un dels líders del sector a Espanya, van 
signar a mitjans de març un acord de col•laboració per promocionar i donar 
cobertura als esdeveniments esportius i culturals que tenen lloc cada any 
a la parròquia.

En la signatura de l’acord, rubricat a Barcelona, van estar presents per part 
del Comú els cònsols, Josep Majoral i Mireia Codina i la tècnica de producte 
turístic, Anna Majoral, mentre que en representació del rotatiu hi eren el 
director general, David Casanovas i el director Lluís Mascaró.

L’entesa contempla la creació de continguts esportius i culturals que se 
celebraran a la parròquia en el decurs del 2022. Sant Julià de Lòria combina 
natura i lleure gràcies  a la seva àmplia oferta en la que s’inclou tot el que 
ofereix el centre d’activitats a l’aire lliure Naturland, els ports de muntanya, 
els miradors i les rutes ciclistes i de senderisme, entre d’altres.

El Comú organitza un ampli calendari d’esdeveniments durant tot l’any. La 
Nit de la Gallina, que tindrà lloc el proper 14 de maig, és una prova de 
muntanya nocturna que consta de dos recorreguts, un de 19,8 quilòmetres 
amb 1600 metres de desnivell i un altre curt de 9,8 amb 450.

El 4 de juny és el torn del Tomb Lauredià, una cursa popular que transcorre per 
diferents camins amb tres recorreguts de 4, 8 i 16 quilòmetres respectivament. 
L’11 i 12 del mateix mes se celebrarà el Campionat internacional d’Enduro 
BTT a Naturland on per primer cop es donaran cita els millors corredors 
de l’especialitat. Una setmana més tard arribarà la tradicional prova del 
Mundial de trial amb la presència de Toni Bou, Adam Raga i d’altres figures 
de primer nivell.

Per primer cop després de dos anys de suspensió obligada, els dies 6 i 7 
d’agost tornarà La Purito, la marxa ciclista més multitudinària que comptarà 
amb la participació de milers de ciclistes d’arreu. Ja el 5 de novembre es 
disputarà una nova edició de la cursa Transfronterera entre La Seu i Sant 
Julià i per tancar l’any viurem una nova edició de la Sant Silvestre.

Pel que fa a la cultura, cal destacar la celebració de Sant Joan, festa que va 
entrar a formar part del Patrimoni Cultural Immaterial de la humanitat de la 
UNESCO l’1 de desembre del 2015. La Festa Major, el darrer cap de setmana 
del juliol, que engloba més de 60 activitats adreçades a totes les franges 
d’edat i la Vila Medieval que se celebra a finals del setembre.
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SESSIONS PLENÀRIES Comú de Sant Julià de Lòria

El Comú adquireix 183.000 títols de 
Camprabassa mitjançant la compensació 
de drets de crèdit per valor de 6,4 
milions d’euros 
La majoria va aprovar en sessió plenària i amb el vot en contra dels tres 
consellers de la minoria, l’adquisició de 182.571 accions de la societat 
Camprabassa per un valor de 6.389.985 euros. L’operació, però, no comportarà 
cap despesa per a les arques comunals, ja que la quantitat s’aportarà 
mitjançant la compensació dels drets de crèdit que la corporació ostenta 
contra la societat.

Com era de preveure, dels 13 punts de què constava l’ordre del dia, aquest 
va pràcticament monopolitzar la sessió i va tornar a posar de manifest les 
discrepàncies existents entre majoria i minoria al voltant de Naturland. El 
cònsol major, Josep Majoral va explicar que “de les tres opcions que teníem 
a sobre de la taula, aquesta és la solució menys dolenta”. Les altres dues 
passaven per liquidar directament la societat o bé que els accionistes 
assumissin el deute. “D’aquesta manera li donem una oportunitat a la 
societat de tornar els seus deutes”, va comentar Majoral.

Per al líder de la minoria, Cerni Cairat, això “és un regal que el Comú fa a la 
societat”. Cairat va remarcar que “nosaltres no hauríem arribat fins aquí” i va 
seguir criticant la capitalització en dir que “la responsabilitat sempre acaba 
recaient sobre el contribuent de la parròquia perquè avui els lauredians 
som una mica més accionistes d’unes accions que tenen un valor negatiu”.
Majoral va explicar que el pla de negoci que avala la decisió continuarà 
sent deficitari els tres o quatre primers anys, però després la societat podrà 
caminar per si sola i en 15 o 20 anys podria estar totalment sanejada. “El pla 
que ens presenten no només es compleix sinó que millora, i això en un any 
de pandèmia són inputs positius”, va manifestar el cònsol.  

En la sessió també es va aprovar un suplement de crèdit de 10.000 euros per 
patrocinar una de les fases del Campionat internacional de BTT que tindrà 
lloc al juny i diverses operacions urbanístiques de caràcter menor com ara 
una permuta, una delimitació de terrenys i una alteració de qualificació 
jurídica d’un bé immoble. 

En el torn de prec i preguntes, la consellera Maria Àngels Aché va demanar 
un balanç sobre el primer mes de funcionament del projecte Movlav i la 
consellera de Turisme i Esports, Diana Sánchez li va respondre que ara 
per ara les diferents activitats estan tenint atractiu per al jovent, i la va 
emplaçar a finals d’abril -quan conclogui el projecte- per fer una valoració 
de tot plegat.
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PROTOCOL Comú de Sant Julià de Lòria

Els comuns reclamen judicialment les 
transferències del 2017 que el Govern 
considera que no els ha d’abonar
L’afer de les transferències del 2017, que els comuns consideren que se’ls 
han d’abonar, es portarà finalment per la via judicial. Va ser la decisió més 
rellevant que els mandataris locals van prendre en la reunió celebrada el 
dimarts dia 8 de febrer a les dependències administratives del Comú a 
l’edifici El Molí. Segons va explicar el cònsol major, Josep Majoral, “vam rebre 
la resolució del Govern i ho entrarem a la Batllia”. 

Així doncs, la disparitat de criteris entre les institucions parroquials i 
l’Executiu sobre els set milions que els primers consideren que han de 
percebre, han passat a les instàncies judicials. En aquest sentit, la cònsol 
major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili va manifestar que “el motiu de 
discrepància és que nosaltres considerem que llavors es va canviar el criteri 
i no es va respectar la Llei de transferències i el que fem és mantenir la 
postura que ja van adoptar administracions anteriors”.

Un altre dels punts tractats en la roda de premsa posterior a la reunió de 
cònsols, va ser la intenció del Govern de limitar la capacitat recaptadora 
dels comuns, com havia publicat el Diari d’Andorra aquell mateix dia. Tant 
Majoral com Gili es van mostrar prudents en dir que pel moment no s’havia 
posat res concret a sobre de la taula, tot i que van admetre que sí que hi va 
haver una primera presa de contacte i una presentació de caràcter general. 
Tot i que Gili va anar una mica més enllà en dir que “no només hem d’anar 

de la mà [Consell General, comuns i Govern] en temes fiscals sinó en molts 
altres temes perquè tenim un dèficit en aquest sentit”. La cònsol escaldenca 
va remarcar que “els comuns fem moltes tasques i qui no conegui la part 
comunal pot pensar que sap com funciona o bé donar per fet algunes 
coses”. I on no va deixar lloc a dubtes és quan va afirmar que “aquest és un 
debat profund que hauria de posar en qüestió el marc jurídic d’aquest país”, 
en clara al•lusió a les competències que la Constitució atorga als comuns.

“El motiu de discrepància és que nosaltres considerem 
que llavors es va canviar el criteri i no es va respectar 

la Llei de transferències i el que fem és mantenir la 
postura que ja van adoptar administracions anteriors”.

El trasllat de La Poste

Un altre punt de l’ordre del dia va ser el trasllat del servei de La Poste 
a l’oficina de Correus espanyols de l’avinguda Verge de Canòlich. El 
cònsol major va explicar que el motiu del trasllat és el col•lapse que 
es produeix al Servei de Tràmits del Comú quan s’ajunta la gent que 
recull paquets postals amb la que fa alguna altra gestió. “L’únic canvi 
és d’ubicació perquè el servei serà el mateix que el que s’està donant 
fins ara”, va dir Majoral.
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OBRES I INFRAESTRUCTURES Comú de Sant Julià de Lòria

L’empresa Aurea està confeccionant el 
projecte d’ampliació de l’abocador del 
camp de tir en previsió de necessitat
Davant la difícil situació que es pot produir ben aviat en el sector de la 
construcció pel que fa als abocaments de terra, i especialment després 
de l’anunci del tancament a finals d’aquest any de l’abocador de Beixalís, 
el Comú va decidir posar-se mans a l’obra per tal de trobar solucions i 
avançar-se a un problema que aviat es pot fer palès al país. 

És per això que va convocar un concurs perquè empreses d’enginyeria 
presentessin el seu projecte d’ampliació de l’abocador de l’antic camp de 
tir de la Rabassa situat a la cota 1.600, un equipament clausurat des de fa 
anys i que actualment només té capacitat per abocar-hi unes 30.000 tones 
de terra. Van ser dos els despatxos d’enginyeria els que es van presentar, 
i finalment es va decidir encarregar a l’empresa Aurea la confecció del 
projecte previ a l’adjudicació de les obres per un import de 17.000 euros.

El cònsol major, Josep Majoral, va anunciar que “ens anem preparant davant 
la problemàtica que pot esdevenir” i, per tant, “el Comú de Sant Julià està 
aquí per, si fos necessari en algun moment, posar a disposició l’abocador 
que ja existeix”. De fet, les obres d’ampliació, que s’esperen que siguin 
una realitat entre els propers mesos de setembre o octubre, preveuen que 
l’equipament dobli la seva capacitat inicial (unes 200.000 tones), per la 
qual cosa es podria disposar d’un espai on es puguin abocar fins a 400.000 
tones de residus.

Més enllà del projecte d’ampliació, l’adjudicació final de les obres 
de condicionament també haurà de seguir una sèrie de tràmits 
administratius i l’aprovació per part de Medi Ambient. La voluntat del 
Comú és que tot plegat estigui enllestit abans del tancament definitiu 
de l’abocador de Beixalís.

La zona propera a l’església de Sant 
Bartumeu guanya seguretat amb 
noves voreres més amples

El Comú va aprovar el passat 21 de desembre una ordinació de despesa 
plurianual per un import de 80.000 euros per les obres de condicionament en 
la partida de conservació de vies públiques, camins, carreteres secundàries 
i altres espais. D’aquesta forma, els entorns de l’església de Sant Bartumeu 
han guanyat en seguretat amb la pavimentació de noves voreres que han 
passat a ser més amples. 

Les obres, que van començar a finals de gener i han d’acabar a l’abril, 
dotaran de voreres el primer tram de la carretera a tocar de la capella, 
després de limitar la circulació a un sol sentit en una zona molt estreta.
Abans, ja s’havien fet obres per millorar la seguretat del trànsit en els entorns 
del temple en els dos sentits de la marxa. Això permet que els vehicles que 
van en sentit Sant Julià de Lòria circulen per un nou vial abans d’arribar a 
la capella i el primer tram està limitat únicament als vehicles que van en 
sentit Nagol i Certers. Ara, l’objectiu dels treballs és donar seguretat a la 
zona, especialment als vianants.

“El Comú de Sant Julià està aquí per, 
si fos necessari en algun moment, 

posar a disposició l’abocador que ja existeix”
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OBRES I INFRAESTRUCTURES Comú de Sant Julià de Lòria

Inaugurat el parc infantil de Camp 
de Perot, el primer equipament de 
la parròquia resultant d’un 
procés participatiu 
El cònsols, Josep Majoral i Mireia Codina, acompanyats d’una bona part de 
l’equip comunal, van inaugurar el dia 2 de març el parc infantil de Camp de 
Perot, el primer equipament construït arrel d’un procés participatiu ciutadà. 
“Havia de ser el parc de la ciutadania i no pas el de la corporació”, va explicar 
Majoral, que va destacar que suposa un nou servei en “una zona del poble 
força poblada”.

El cònsol va avançar que “aquest procés ha estat una prova pilot, però vist 
l’èxit en farem un de nou per a l’embelliment d’alguns punts de la parròquia”. 
El mandatari local pensa, sobre els processos participatius, que “és de sentit 
comú; la parròquia és dels lauredians i són ells els que han de decidir com 
la volen”. En el procés participatiu van prendre part les escoles i els veïns de 
la zona de Camp de Perot. Es van fer diverses reunions per fer la recollida de 
dades i tot plegat va derivar en una sèrie de propostes de les quals el nou 
equipament recull més del 90%.  

Entre les peticions fetes estava la de fer una zona coberta per refugiar-se 
de la pluja, una tirolina, un lavabo i una font. Les obres es van prolongar 
durant diversos mesos a causa del retard en la rebuda de material motivat 
per la pandèmia. El seu cost ha estat al voltant dels 100.000 euros. Majoral 
considera que la parròquia ja compta amb diversos equipaments de lleure, 
tant per als infants com per a la gent gran. Diversos nens i nenes van aprofitar 
la inauguració per apropar-se al parc i provar els diferents elements que 
ofereix. La instal•lació tindrà un horari d’estiu i un altre d’hivern que es poden 
consultar en  uns cartells indicatius on també es troben les normes d’ús.

El Comú va convocar els veïns del 
Solà per informar-los de les obres del 
pujador dels Fontanals del Pui 
Les obres de condicionament del pujador dels Fontanals del Pui que consten 
de dues fases, de quatre i tres setmanes respectivament, es troben en fase de 
treball. A fi de donar les explicacions pertinents, el Comú va organitzar una reunió 
informativa per tractar aquesta qüestió amb els veïns de la zona del Solà.

Tal com es va detallar des de la corporació, la primera fase es va centrar en 
el tram que va des de la rotonda del pont de Fontaneda fins a les portes dels 
garatges dels edificis del Solà. Va començar a mitjans del febrer i es va allargar 
fins el març. Durant la fase 2 es va treballar des dels garatges de l’edifici del 
Solà fins a la carretera de Fontaneda. En aquest cas, l’actuació va començar a 
mitjans de març i hauria de finalitzar durant el mes d’abril.

Majoral va voler recalcar que “en cap cas” es tallaria el pas de vianants per 
la zona mentre duressin les obres. L’única afectació que hi va haver durant 
la fase dos va ser la prohibició d’accés als garatges particulars de l’edifici 
del Solà durant dos dies, entre les 9 i les 19 hores. “Aquest és el punt que 
més problemes està generant als veïns, amb el benentès que en el cas que 
hi hagués una urgència es pugui posar una planxa per deixar sortir o entrar 
els veïns”, va indicar el cònsol. Tanmateix, els treballs van obligar el Comú a 
prohibir el trànsit de persones per les escales que donen accés a la carretera 
de Fontaneda.

Majoral va ressaltar que la reunió informativa “l’emmarquem en el que 
volem que sigui un pilar de la nostra legislatura com és la transparència, la 
informació i explicar el que es fa i el que passa a la parròquia”. Cal recordar 
que l’obra es va adjudicar a l’empresa Fernando i Fills per un import d’uns 
125.000 euros. Segons el cònsol major, Josep Majoral, el projecte venia motivat 
pel risc que existia a l’encreuament del pujador i el nou vial, ja que els vehicles 
que transitaven en sentit baixada cap a la carretera general se sentien amb 
“una certa inseguretat”. A banda, també es volia condicionar la zona pel pas 
de vianants, fent el pujador menys elevat i evitar d’aquesta manera futurs 
accidents com els que ja havien tingut lloc amb anterioritat. La corporació 
va celebrar a la tardor del 2021 una primera reunió de poble per explicar als 
veïns de la zona del Solà el projecte de condicionament del pujador, una obra 
que, cal recordar, ja va ser plantejada durant l’últim mandat de Josep Miquel 
Vila, però que va ser desestimada per motius pressupostaris.
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Les obres a la zona de Les Arades van començar al febrer amb l’objectiu de 
corregir la inundabilitat de la part alta de l’avinguda Rocafort, guanyar un 
espai públic i dinamitzar el barri de Rocacorba. El projecte va ser declarat 
el passat mes de desembre  d’interès nacional i el promouen, de manera 
conjunta, el Comú i el Govern que assumeixen cadascun la part que correspon 
a les seves competències.

El 13 de juliol del 2021 el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, i el 
cònsol major, Josep Majoral, van signar un conveni de col•laboració per 
executar les obres de l’espai públic de forma conjunta i coordinada. I és 
que, la construcció, a la vegada, implicarà uns treballs complementaris 
de prevenció enfront del risc d’inundació del riu. D’aquesta manera, es 
durà tot a terme mitjançant una sola obra, que correspon per una part, a 

competències governamentals (prevenció enfront el risc d’inundació) i l’altra 
a competències comunals (creació d’un espai públic tipus plaça per a gaudi 
ciutadà). Aquest espai tindrà unes dimensions semblants a les de la plaça 
de la Germandat. 

El projecte consta de la construcció d’una plaça pública elevada sobre la 
confluència de l’avinguda Rocafort amb l’avinguda Verge de Canòlich, en la 
part nord de Sant Julià de Lòria. La plaça sobrevolarà parcialment el tram 
més estret  i amb risc d’inundació del riu Gran Valira que baixa per la zona 
de les Arades. 

Els treballs es van iniciar amb la col•locació de tanques a les voreres i amb les 
primeres perforacions. Es van eliminar també les places d’aparcament que hi 
havia en sentit sud. El cost de les obres està entre els 800.000 i els 900.000 
anuals i el Comú finançarà la seva part amb dues aportacions plurianuals.

L’obra de Les Arades resoldrà els 
problemes d’inundabilitat a la zona i 
permetrà guanyar un nou espai públic 
en forma de plaça

Una reunió informativa amb els veïns
Les primeres afectacions serioses al trànsit producte de les obres van començar el 15 de març i s’estendran durant quatre mesos. Així ho va anunciar 
el cònsol major, Josep Majoral, al llarg d’una reunió de poble que es va celebrar a l’auditori Rocafort amb els veïns del barri de Rocacorba per tal 
d’exposar tots els detalls de les afectacions viàries.

D’aquesta manera, la circulació de dilluns a divendres entre les 9.15 i les 18 hores és únicament descendent des de la rotonda de les Arades fins a 
la rotonda del Prat Nou. A partir de les 18 hores i fins a l’endemà, es restitueixen els dos sentits de circulació. D’altra banda, a partir de la rotonda 
del Prat Nou, excepte per als veïns de la zona i per accedir a les zones d’aparcament, els vehicles en sentit ascendent s’han de dirigir pel carrer 
Bonaventura Riera fins a l’avinguda Verge de Canòlich per sortir del poble en direcció Andorra la Vella. A causa d’aquesta alteració, la parada de 
bus del Prat Nou es va desplaçar a la zona blava de davant del Prat Gran, a l’avinguda Rocafort.

Una vegada hagi finalitzat el termini de 4 mesos, el Comú va informar que durant una setmana més la circulació quedarà totalment tallada a 
l’avinguda Rocafort (des de la rotonda de les Arades fins a la rotonda del Prat Nou en ambdós sentits de circulació) i a l’avinguda Verge de Canòlich 
(des del carrer de Lòria fins a la rotonda de les Arades). En aquest cas, però, les restriccions seran de dilluns a divendres només en horari nocturn, 
ja que s’aprofitarà per col•locar les bigues de sosteniment de la plaça que sobrevolarà la carretera. 

El nou equipament tindrà una zona coberta per guarir-se els dies de sol, bancs, papereres, punts de connexió de llum per possibles espectacles que 
es puguin dur a terme i una zona enjardinada. Es preveu que sigui una realitat cap a la tardor.
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La cafeteria de Carrefour Andorra 2000 
va acollir la primera exposició dedicada 
a la sostenibilitat amb imatges 
de la Vall del Madriu
Més d’una vintena de fotografies de la Vall del Madriu-Perafita-Claror van 
conformar la primera exposició que el Grup Pyrénées dedicava al foment de 
la sostenibilitat i del respecte pel medi ambient. El cònsol major i president 
de torn de la Comissió de La Vall del Madriu-Perafita-Claror, Josep Majoral, 
i el president del Grup Pyrénées, Patrick Pérez, van ser els encarregats 
d’inaugurar la mostra, instal•lada a l’espai de ‘Bon Appétit’ de Carrefour 
Andorra 2000. Majoral, Pérez, així com el cònsol menor d’Andorra la Vella, 
David Astrié, el Director General de Pyrénées Andorra, Sergio Romero i el 
membre del consell d’administració de Carrefour, Marc Pintat, van tallar una 
cinta simbòlica per obrir l’exposició.

La vintena de fotografies es va exposar a l’espai ‘Bon Appétit’ de Carrefour 
Andorra 2000 fins el 15 de març. Les fotografies van anar acompanyades d’una 
breu explicació en quatre idiomes (català, espanyol, francès i anglès),  sobre 
els tresors naturals d’aquest Patrimoni de la Humanitat andorrà. L’exposició 
es va inaugurar el dia 26 de gener, dia internacional de l’educació ambiental, 
i va ser organitzada per l’equip ONE TEAM de sostenibilitat de Grup Pyrénées. 
ONE TEAM és una proposta que sorgeix des de Direcció General per iniciar 
una transformació cultural que millori el treball en equip i les dinàmiques 
laborals i de gestió de la companyia. ONE TEAM està format per set grups 
multidisciplinaris i transversals, on no hi ha jerarquies i l’opinió de tots els 
treballadors val el mateix. 

Josep Majoral, va destacar en el seu discurs que esperava que l’exposició 
“sigui una manera d’apropar el patrimoni natural a tots aquells que visitin 
Carrefour Andorra 2000”. En aquest sentit, també va declarar que desitjava 
que aquesta exposició “sigui la primera de moltes iniciatives per mostrar la 
riquesa del país”.

Per la seva banda, i en nom del ONE TEAM Sostenibilitat de Grup Pyrénées, 
Mònica Claverol va reconèixer que l’equip s’ha sentit molt emocionat per la 
gran acollida que ha tingut la inauguració de l’exposició. “Normalment, els 
actes que fem són a escala interna i per als treballadors i treballadores de 
Pyrénées, i com és la primera vegada que fem un esdeveniment obert al públic, 
no sabien quina resposta tindria, però estem contents perquè ha estat un èxit”. 
En el seu discurs de benvinguda, Claverol també va explicar que la idea de 
l’exposició va néixer arran d’una visita de l’equip ONE TEAM Sostenibilitat 
amb el cos de Banders, “a través dels quals vam saber que hi havia una sèrie 
de vídeos i fotografies sobre la Vall que podíem exposar, i la directora de la 
Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, Susanna Simon, va 
col•laborar amb nosaltres per fer possible aquest esdeveniment”.
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La Comissió de Gestió de la VMPC va organitzar un curs de conferències per apropar 
la vall a la ciutadania
El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral i la directora de la Comissió de Gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror (VMPC), Susanna Simon van fer 
un bon balanç del cicle de xerrades que es va organitzar durant el mes de març per apropar la vall a la ciutadania. L’auditori Rocafort va acollir la darrera de 
les ponències “Reptes i perspectives per a una transició del turisme en els territoris de muntanya” a càrrec de Pierre Torrente, Director del Campus d’Oficis i 
Qualificacions Turístiques dels Pirineus de la Universitat de Toulouse, Jean Jaurés.  

“Penso que és un primer pas perquè la gent conegui la vall i cap a on es vol anar”, va explicar el cònsol major. El mandatari lauredià va indicar també que “la 
voluntat dels comuns implicats al territori és donar-lo a conèixer a través de tota mena d’activitats”. Per la seva banda, Simon va comentar que “el cicle es pot 
repetir l’any vinent”. Pel que fa a aquest any, la directora de la Comissió de Gestió va precisar que es complementarà “amb sortides quan faci més bon temps 
perquè la gent visualitzi in situ el què s’ha explicat en cada xerrada”. Per tal de tancar les activitats, es durà a terme una sortida guiada que coincidirà amb el 
Dia de la vall del Madriu, que se celebrarà el dissabte més proper a l’1 de juliol.

El cicle es va obrir el 9 de març amb una conferència sobre “L’impacte de les obres de FHASA en el paisatge cultural de la vall del Madriu”, a càrrec de la 
directora de Transport de FEDA, Laura Bonet, i la guia del Museu de l’Electricitat, Kàtia Vilana. Va continuar una setmana més tarda amb “La siderúrgia a la vall 
del Madriu-Perafita-Claror”, a càrrec d’Oliver Codina. La tercera de les cites, totes elles celebrades al saló de plens de Casa Comuna, portava el nom “Orris i 
ramaderia” i va anar a càrrec de David Mas. 
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El Comú està completant els treballs 
d’enllumenat amb eficiència energètica 
a diversos punts de la parròquia
El Comú va adjudicar de manera definitiva el concurs per al subministrament 
de material relacionat amb l’eficiència i l’estalvi energètics per a l’enllumenat 
públic de la parròquia. L’adjudicació del concurs, mitjançant tres lots, va 
recaure sobre l’empresa Cairó SL per un import global de 20.279,4 euros. 

Aquesta és una acció més que va prendre la corporació per reduir les 
emissions de carboni i que permetrà que l’enllumenat tipus led assoleixi un 
percentatge del 60% al nucli urbà de la parròquia.

Les zones d’actuació son les avingudes Rocafort i Francesc Cairat, els carrers 
de Lòria, Carvajal de Hué i Bonaventura Riera, i la zona de la Borda del Jaile, 
fet que permetrà tenir coberta gairebé tota la zona central del poble. També, 
i degut a una nova partida pressupostària, s’han fet intervencions a les 
carreteres de la Peguera i La Rabassa. Un cop va arribar el material a principis 
d’any, operaris del departament de Servei Tècnic van començar a col•locar-lo 
als indrets abans mencionats. 
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Col•laboració de bon veïnatge per 
enviar un comboi humanitari d’ajuda a 
Ucraïna
El Comú, l’ajuntament de Puigcerdà, el Consell Comarcal de la Cerdanya i 
Càritas parroquial van dur a terme un enviament d’ajuda humanitària a 
Ucraïna a partir d’un tractat de bon veïnatge seguint la màxima 36 del Manual 
Digest.

Els cònsols, Josep Majoral i Mireia Codina, i el rector, mossèn Pepe Chisvert, 
es van reunir amb l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, el vicepresident del 
Consell Comarcal de Cerdanya i Tinent d’alcalde de Puigcerdà, Pere Valiente 
i el regidor de Cultura, Àlex Rubio a una nau industrial d’Aixovall on els 
voluntaris estaven emplenant els 33 palets que es van enviar a la localitat 
polonesa de Rzeszowskie, prop de la frontera del país atacat per Rússia.

Un cop allà, una delegació de Càritas polonesa es va encarregar de distribuir 
el material entre el qual hi havia mantes, productes d’higiene personal, 
d’alimentació i de primera necessitat en general. Josep Majoral es va referir 
a la situació a Ucraïna per dir que “en moments com aquests qualsevol 
ajuda és poca, però el que queda palès és que la humanitat no té fronteres”. 

Els set comuns d’Andorra van acordar fer una aportació econòmica 
de 3.000 euros cadascú, en concepte d’ajuda humanitària a Ucraïna. 
D’aquesta manera, els 21.000 euros es van repartir de manera igual entre 
les tres entitats que treballen en la recaptació de fons al Principat: 7.000 
euros per a la Creu Roja Andorrana, 7.000 euros per al Comitè d’UNICEF a 
Andorra, i 7.000 euros per a Càritas Andorrana.

Cal recordar que tots els ciutadans podien fer la seva aportació, ja fos 
amb diferents materials, medicaments i aliments, a través de les múltiples 
entitats i institucions que van intervenir en la recaptació d’aquests 
productes. 

En un altre ordre de coses, el Comú es va solidaritzar amb el poble 
ucraïnès i els seus treballadors van fer una aturada simbòlica de la 
jornada laboral el 2 de març a les portes de les diferents dependències 
de la corporació.

Els comuns van donar 21.000 euros a Ucraïna en concepte d’ajuda humanitària 

El mandatari lauredià va qualificar l’acció conjunta amb Càritas i Puigcerdà 
com “una mostra de bon veïnatge i una espurna de humanitat que volem fer 
arribar a la gent que ho està passant tan malament”.

Per la seva banda, el primer edil de la localitat cerdana, va manifestar que 
“en les situacions difícils és quan més ha d’aflorar el millor de cadascú, i s’ha 
demostrat que som una comunitat solidària i compromesa. I a més, aquesta 
solidaritat s’ha pogut vehicular a través d’aquesta iniciativa de col•laboració 
transfronterera”.

Mossèn Pepe va explicar que la iniciativa va sortir de la darrera reunió de mossens 
d’Andorra celebrada a Aina, per donar resposta a totes les persones que volien 
aportar el seu “granet de sorra” a més de les aportacions econòmiques que 
s’estaven fent als comptes bancaris de Càritas parroquials i Càritas Andorrana. 
Aquest enviament es va coordinar per part de Càritas parroquial de Sant Julià 
de Lòria i un equip de més de 40 voluntaris.

Dos protagonistes importants en aquesta acció tan noble van ser el Juli Pérez i 
l’Eva Sansa, ja que són la parella que va conduir el camió i van lliurar el material 
als responsables de Càritas Rzeszowskie. El Juli és fill del propietari de Transports 
Areny i va assumir personalment tots els costos del desplaçament, combustible 
i dietes incloses. Tots dos ja van col•laborar fa anys en una acció similar durant 
la guerra de Kosovo.

Tant mossèn Pepe com el director de Càritas parroquial, Jordi González van voler 
agrair a totes les empreses i particulars que van col•laborar per fer realitat aquest 
enviament i van voler deixar clar que el compte corrent de Càritas continua 
obert fins mitjans d’abril per a qui vulgui fer aportacions econòmiques. Els 
ingressos es poden fer a AD90 0003 1101 1091 4031 0102 posant Ajuda Ucraïna. 
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Quatre membres del Consell d’Infants 
van passar una jornada de treball amb 
els cònsols

Els membres del Consell d’Infants Enzo i Arlete Romero, Jan Majoral i Aina 
Queirós van passar en torns de dos una jornada de treball amb els cònsols 
Josep Majoral i Mireia Codina. És una experiència que va començar l’any 
passat i que té com a objectiu que els infants coneguin el funcionament 
de l’administració i el dia a dia dels cònsols. Les jornades van tenir lloc 
els dies 7 i 8 de març. En un primer moment, els joves consellers van 
visitar els diferents departaments de l’edifici El Molí on van saludar el 
personal i se’ls va donar una pinzellada sobre la feina de cada treballador.

Mentre el dia 7 de març els germans Romero van sortir al carrer per 
seguir les tasques del departament de Manteniment i Medi Ambient 
i visitar LAUesport i l’Espai Jove, Majoral i Queirós van desplaçar-
se fins el recentment inaugurat parc infantil del Camp de Perot on 
se’ls va posar al corrent del procés participatiu. Totes dues visites 
van concloure amb un dinar a un conegut restaurant de la parròquia.

“El que perseguim amb això és donar una visió real del que és la gestió comunal 
i que coneguin la infraestructura del Comú”, va explicar el cònsol major, que 
va afegir que “sovint es queden sorpresos del volum de gent que hi treballa”.

“El que perseguim amb això és donar una visió 
real del que és la gestió comunal i que coneguin 

la infraestructura del Comú”.

La botiga solidària Carisma va donar 
5.000 euros al Comú per al fons de 
cohesió social 

El disset de febrer la botiga solidària Carisma, entitat que presideix 
Elena Leach, va fer un donatiu de 5.000 euros al Comú perquè ho 
reverteixi a la parròquia. La cònsol menor, Mireia Codina, va declarar 
que la corporació destinaria aquests diners al fons de cohesió 
social, ja que la pandèmia ha afectat molt part de la ciutadania. Més 
concretament, va manifestar que es destinarien els diners en “ajudes 
als petits”. Aquesta decisió coincideix amb la voluntat de Carisma, 
que desitja que els diners serveixin per l’accés dels infants a la 
Ludoescola, l’escola bressol o activitats extraescolars.

Fa cinc anys que es va obrir la botiga de l’associació Carisma a la 
parròquia. Durant l’acte de lliurament, Codina va recordar que el 
Comú paga el lloguer del local dins del marc de col•laboració amb 
Carisma en el qual també participa la Fundació Privada Nostra 
Senyora de Meritxell. La cònsol menor va aprofitar l’acte per donar a 
conèixer la botiga, insistint en el fet que tothom pot portar objectes, 
roba, calçat o joguines en bon estat a Carisma per a què puguin tenir 
una segona vida. 

Per la seva banda, Leach va voler agrair l’ajuda de la corporació 
perquè sense el seu suport no podrien desenvolupar la seva funció 
social. “Tots els diners que ens estalviem en el lloguer els podem 
destinar a ajudes socials”, va remarcar la presidenta de Carisma.
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El Comú i les universitats de la parròquia 
van constituir l’Associació Sant Julià de 
Lòria Campus Universitari (ACU)
El Comú de Sant Julià de Lòria, la Universitat d’Andorra, la Universitat Europea 
i la Universitat Carlemany van constituir a primers de febrer l’Associació 
Sant Julià de Lòria Campus Universitari (ACU).

Aquesta associació neix gràcies a l’aposta per part de la corporació, el suport 
del Govern i la implicació de les institucions universitàries per consolidar 
Sant Julià de Lòria com a parròquia de referència en l’àmbit de la formació 
superior. Sant Julià de Lòria és una població amb una forta presència 
d’institucions universitàries i d’estudis superiors com ara el Ministeri 
d’Educació i Ensenyament Superior, la Universitat d’Andorra, la Universitat 
Europea, la Universitat Carlemany, l’Institut d’Estudis Andorrans i el Centre 
de Formació Professional. I la presència d’aquestes institucions influeix de 
forma important en l’economia i la cultura de la parròquia.  

Amb dades del 2020-2021, la formació universitària i superior va moure un 
volum de prop dels 3.200 alumnes, dels quals un 58% eren presencials i un 42% 
alumnes virtuals. Contràriament al que pot semblar, el percentatge d’alumnat 
virtual és de gran importància per a la parròquia ja que les universitats 
virtuals, a través del seu cos docent, les juntes acadèmiques, les lectures de 
tesis doctorals, les ponències i altres esdeveniments relacionats amb el seu 
funcionament acadèmic, tenen una influència molt positiva en l’economia de 
la parròquia. Per aquest motiu s’ha creat aquest òrgan representatiu que té 
el suport del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.

UNA IMATGE CORPORATIVA PRÒPIA
Des de l’ACU s’aposta perquè Sant Julià de Lòria esdevingui el paraigües 
dels conceptes universitat, ciència i tecnologia que tenen una estreta 
vinculació entre ells. Han de ser el motor de la població a mig/llarg 
termini per impulsar empreses i talent en àmbits relacionats amb la 
ciència i la tecnologia. El logotip creat a aquest efecte està enfocat per 
transmetre els conceptes de cohesió entre tres potes: universitat, ciència 
i tecnologia. S’utilitza el color plata en referència al material noble en 
contrast amb el color negre per donar una lectura científica en essència 
i tecnològica en aplicació.  

Durant l’acte, celebrat a Casa Comuna després que el ple del Comú aprovés 
per unanimitat la iniciativa en la sessió extraordinària del 3 de febrer, el 
cònsol major i president de l’ACU, Josep Majoral, va recordar unes paraules 
pronunciades en l’obertura del curs de l’UdA a l’octubre de l’any passat en què 
va dir que “compto amb tots vostès per fer-ho possible”, en referència a tots 
els projectes vinculats al creixement de la parròquia de la mà de l’educació. 

Majoral va continuar dient que “avui un d’ells [projecte] ja és una realitat. 
I si em permeten, compto amb tots vostès per possibilitar la resta. Junts 
podem anar superant etapes i escriure una bella pàgina que les generacions 
que ens prendran el relleu de ben segur recordaran”. De la seva banda, el 
rector de l’UdA, Miquel Nicolau, va destacar que “l’ensenyament superior i 
la recerca són la millor aposta per aportar solucions als reptes presents i 
del futur i per millorar la qualitat de vida dels ciutadans”.

També va parlar el rector de la Universitat Europea, Antoni Noguero, que va 
dir: “posem la primera pedra per potenciar el Comú en l’àmbit universitari, 
així com també en el científic i el tecnològic. Ens sembla una iniciativa ideal 
per mostrar als veïns de Sant Julià la potencialitat que tenen pel territori les 
activitats que durem a terme”.

En representació de la Universitat Carlemany va intervenir el secretari 
general, Andreu Bellot, va posar en valor que “la col•laboració entre les 
universitats andorranes contribuirà a que Andorra, i en concret Sant Julià 
de Lòria, puguin ser reconegudes com un hub de coneixement que atén les 
noves necessitats de l’entorn alineades amb la sostenibilitat”.
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Movlav: un projecte perquè el jovent 
trobi el seu espai a la societat i 
desenvolupi el pensament crític
“Movlav és un projecte de joventut, però també de desenvolupament humà, de 
creixement d’evolució del jovent que representa el futur de la nostra societat 
però també el present”. D’aquesta manera tan sintètica va descriure el filòsof 
David Murias el projecte Movlav, un moviment social i educatiu presentat pel 
Comú a mitjans de gener que busca la implicació del jovent de tot el país en 
la societat i en la presa de decisions. 

La iniciativa, que en una primera fase es va preveure entre els mesos de febrer 
i abril, neix després que la corporació hagués detectat la pobra implicació dels 
joves amb la parròquia, per la qual cosa la idea és que se’ls pugui escoltar i 
que siguin ells qui forgin el futur de la vila i del país en general. 

El projecte està liderat i organitzat per Murias i compta amb la col•laboració 
d’entitats i associacions de la parròquia vinculades amb els joves. “És un 
projecte molt ambiciós”, va indicar el cònsol major, Josep Majoral durant la 
presentació, i va recordar també que “més que el futur, el nostre jovent és el 
present per dur-lo a terme”. El Comú el que ha fet és detectar la problemàtica 
que hi ha amb el jovent pel que fa a la desafecció envers les institucions i 
la societat en general. “En els escrutinis electorals veiem que el jovent no 
està implicat en la política, però no ens ho mirem tan sols des d’aquesta 
perspectiva. El que hem de fer és escoltar-los i llavors decidiran per sí 
mateixos”, va dir Majoral, que va afegir que “el que volem és fer-los partícips 
del futur de la parròquia”.

En aquest sentit, Movlav té un objectiu molt concret, què és incentivar, 
mobilitzar i motivar els joves a través d’unes Olimpíades Culturals amb més 
de 20 concursos diferents i altres tantes temàtiques que cada entitat de la 
parròquia va dissenyar. “Hi ha concursos de tota mena que busquen activar 
els joves i, a través d’aquests, volem que ens deixin les seves idees, els seus 
anhels i els tipus de projectes que voldrien que es fessin a Andorra”, va 
comentar David Murias. L’ideòleg va destacar que la iniciativa és pionera a 
Andorra, ja que “mai s’ha dedicat un projecte d’una envergadura tan gran i 
amb tanta riquesa com aquesta”.

Les entitats i associacions de la parròquia han estat les encarregades, per 
tant, de mobilitzar el jovent per tal de donar-li presència i protagonisme. La 
participació es va obrir a persones d’edats compreses entre els 5 i els 35 anys 
i els concursos giren al voltant de temàtiques com l’art, la música, l’esport o 
l’entreteniment. Un bon exemple va ser el primer concurs del projecte, en el 
qual es va dissenyar una ‘Batalla de Gallos’ de hip-hop a càrrec de l’associació 
‘The Hood’. Altres activitats que s’han celebrat han estat concursos de dibuix; 
competicions de pàdel; tallers de grafit, o competicions d’eSports, entre d’altres. 

En el moment de finalitzar cadascuna de les activitats, Murias va assenyalar 
que els joves podran dipositar per escrit quins són els projectes que voldrien 
impulsar a la parròquia, per la qual cosa, cap a la primavera, el Comú 
disposarà d’una sèrie de propostes que estudiarà per veure si és viable la 
seva implementació. 

En tots els concursos hi ha hagut, a més, diferents tipus de premis, malgrat 
que mai son en metàl•lic, sinó que el guanyador de cada activitat s’emporta 
una recompensa que “li doni creixement a la seva vida en algun aspecte” com 
ara classes de pàdel i material per jugar-hi, entrades a Naturland, Caldea o 
Port Aventura o cursos de fotografia i ‘hardware gaming’.

Per al naixement de Movlav es va escollir una temàtica com és la llegenda 
de la Dama Blanca, que actua com a vehicle de comunicació i difusió per tal 
de mantenir i difondre la tradició de la parròquia, les seves arrels i la seva 
història. La llegenda, per tant, compleix “a la perfecció” aquesta funció de 
transmissió del saber i de mostrar la idiosincràsia de la parròquia. 

Movlav va començar a caminar amb una 
gala plena de realisme i valors
“Una experiència de transformació per a joves i adults”. Així va definir el filòsof 
David Murias el projecte Movlav, l’ambiciosa iniciativa impulsada pel Comú que 
busca revolucionar el paper dels joves del país i que el dissabte 31 de gener 
va presentar-se a l’auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià. 
Els assistents a la primera sessió van poder viure una experiència teatral de la 
mà de la companyia Entreacte, van gaudir de les melodies interpretades amb 
instrument de corda per Jordi Claret i van poder riure amb el monòleg d’Iván Lira. 
També van prendre part altres personalitats destacades de la parròquia com 
mossèn Pepe Chisvert. Murias va detallar que l’objectiu de Movlav és “aportar 
valors i l’essència del projecte a través d’àmbits com la música, la filosofia, el 
monòleg, el riure, el teatre i el ball”. A banda de les actuacions que es van oferir, 
es va aprofitar  l’esdeveniment per presentar el logotip de la iniciativa. “És el 
començament d’un viatge i d’una història en la qual volem cridar a tothom a 
què se senti part important i on el jove sigui el protagonista”, va emfatitzar.

El cert és que la posada en escena va estar força cridanera. Malgrat que 
tota l’acció de la inauguració es va desenvolupar a l’auditori, la plaça de la 
Germandat es va vestir de gala per “cridar l’atenció” de la ciutadania i que 
“veiessin que hi ha elegància”. Un passadís de llums i música en directe van 
ser els elements que des de l’organització es van col•locar a l’espai exterior. La 
inauguració de Movlav va ser només l’inici del projecte. Dues setmanes més 
tard es donava el tret de sortida a les Olimpíades Culturals que finalitzen a 
l’abril. Pel que fa al retorn rebut per part de la ciutadania, Murias va reconèixer 
que “la gent ja en comença a parlar”, i va destacar la importància del ‘boca-
orella’ per tal de fer-ne més difusió. “Ens han rebut amb els braços oberts”, va 
concloure l’organitzador.
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Movlav reivindica Sant Julià de Lòria com 
la nació dels joves amb tres intensos 
mesos d’olimpíades culturals
Sant Julià de Lòria es postula com “la nació del jovent” amb la inauguració 
de les olimpíades culturals en el marc del projecte Movlav. Ho va afirmar el 
cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, qui va manifestar que més enllà 
dels concursos que es duen a terme, la iniciativa té la voluntat d’implicar 
el jovent, de la parròquia i del país, en els projectes de futur. “Són les 
generacions futures i presents que han de forjar el futur i això és el que 
persegueix aquest moviment”, va asseverar.

En aquest sentit, va manifestar que des del Comú es va encarar l’inici del 
projecte “amb molta il•lusió” i s’esperava que el jovent lauredià i andorrà 
poguessin gaudir al màxim de totes les activitats programades. “La cançó 
que l’associació ‘The Hood’ va crear expressament per a la iniciativa ja ho 
diu, Sant Julià com la nació del jovent, i això és el que perseguim”, va dir. 

L’acte d’inauguració va estar acompanyat per la Colla Gegantera i una batucada 
que van guiar els assistents, infants, joves i famílies, des de la plaça de la 
Germandat fins al Prat Gran, on els cònsols, Josep Majoral i Mireia Codina 
van tallar la cinta inaugural i van pronunciar unes breus paraules igual com 
van fer també totes les associacions i institucions que hi col•laboren. Allà 
feia estona que l’agrupació d’skaters estava practicant equilibris amb els seus 
monopatins en un circuit instal•lat per a l’ocasió. Fins i tot el cònsol es va 
atrevir a rodar en un d’ells però sense intentar cap mena d’acrobàcia.

Murias també va destacar el paper essencial de la parròquia amb la incentivació 
del projecte, essent “la primera d’Andorra en organitzar unes olimpíades de 
tres mesos de durada destinades a la població més jove”. “És un projecte 
de país i Sant Julià és el pioner, el que posa la primera pedra”, va apuntar. A 
més, va agrair la participació de les entitats i institucions, com la Universitat 
d’Andorra (UdA), LAUesport, la Ludoscola, l’Espai Jove i d’altres sense les quals 
“això no seria possible”. Com a colofó final, el raper James Bito va interpretar 
la cançó Movlav.

Més de mig centenar de persones es 
van donar cita al Rocafort per veure 
el documental El viatge de Kalilu

Kalilu Jammeh és un ciutadà gambià que ara fa uns anys va sortir del 
seu país a la recerca d’una vida millor i va viure i veure les penúries 
i dificultats que un immigrant africà sense papers pateix quan vol 
arribar a Europa. Morts, violacions de drets, fam, por, angoixa... son 
alguns dels episodis que Jammeh va contemplar en primera persona. 
Això li va fer reflexionar sobre la necessitat d’evitar que més 
compatriotes seus passessin pel mateix i amb la intenció d’atenuar 
els èxodes va crear una fundació d’ajuda que porta el seu nom. La 
idea principal és que si es creen oportunitats i s’educa allà, molts 
desistiran de l’impuls de deixar el seu país.

La seva aventura, El viatge de Kalilu, plasmada en un llibre i també 
en un documental, es va poder contemplar amb la projecció del film 
a l’auditori Rocafort a la qual van assistir més de mig centenar de 
persones. Segons va explicar, “encara que vaig arribar a Europa no 
podria oblidar tot el que vaig passar i no volia que passés ningú pel 
mateix”. Gàmbia és el 15è país més pobre del món i des del 1994 està 
governat amb mà de ferro pel dictador Adama Barrow. La pobresa 
extrema i la manca d’oportunitats és el que impulsa milers de 
gambians a intentar la proesa d’arribar al vell continent.

Abans de la projecció del documental al qual va seguir un petit diàleg 
amb els assistents, el cònsol major, Josep Majoral va valorar molt la 
feina de la fundació i va encoratjar Jammeh i els seus col•laboradors 
a seguir treballant per un fi tan noble. És el segon contacte del Comú 
amb la fundació ja que el passat més de novembre LAUesport va 
celebrar el Giving Tuesday -Un dia per donar- amb el lliurament de 
23 caixes de material esportiu.
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Una classe d’estudiants de Formació 
Professional presenta un projecte de 
seguretat viària per a infants que el 
Comú aplicarà
Una classe d’alumnes de Batxillerat Professional Socioeducatiu del Centre de 
Formació Professional d’Aixovall va presentar a principis d’any una proposta 
de projecte de seguretat viària per a infants menors de tres anys que han 
treballat des d’una assignatura del centre. Aquest projecte, pensat per iniciar 
en la seguretat viària els infants de l’escola bressol Laurèdia Xics que fins 
al moment no tenien cap material adreçat a la seva edat, es va fer arribar 
al Comú que va fer una selecció del que es considerava més apropiat per a 
l’edat dels infants.

A partir d’aquest moment, els alumnes van començar a elaborar la proposta 
definitiva del projecte per presentar-lo ells directament en una jornada per 
a l’ocasió. En aquest sentit, la cònsol menor, Mireia Codina, la consellera de 
Social, Maria Servat i el coordinador de Laurèdia Xics, Sergi Salvadó es van 
desplaçar fins al centre educatiu on van escoltar de primera mà la proposta 
formada per una cançó, dos recorreguts, un conjunt d’imatges relacionades 
amb els recorreguts, un conte i la plantilla del logotip per marcar els 
traçats.  Allà mateix, Codina els va assegurar que el Comú està interessat en 
implementar aquest projecte de cara a l’any 2023 i es va acordar establir una 

nova trobada amb els alumnes per fer-los el retorn, ja que la corporació pensa 
implementar algunes modificacions tot i que respectarà la base troncal de la 
iniciativa. “Estem gratament sorpresos de la qualitat del què heu pensat”, els 
va manifestar Codina.

Per al Comú, el projecte té interès perquè el Pla d’Educació Viària del Govern 
comença a partir dels quatre anys, però molts dels infants de l’escola bressol 
ja caminen i per això es creu necessari que coneguin els perills que hi ha a 
la via pública. En aquest sentit, els alumnes han estudiat els recorreguts més 
habituals dels infants que son el que va des de l’escola fins a LAUesport i un 
altre que va al parc del Prat del Senzill. 

Per facilitar els desplaçaments, i seguint el camí escolar dels més grans, 
proposen pintar en color verd uns esquirols en la zona segura de la vorera 
per on circularan els infants. La proposta també recull els punts de perill i 
recomanacions per superar-los i fer així més fàcil la tasca de les educadores.
La presentació es va fer en presència de la professora del centre Lydia 
Magallón i la directora Anna Magallón. Aquesta darrera va elogiar la capacitat 
dels alumnes i els va recordar la importància de fer coses que tinguin 
implementació real i que no es quedin en mera teoria. “Teniu molt potencial i 
l’heu d’explotar més enllà d’aquest centre sigui quin sigui el camí que cadascú 
triï”, els va dir.
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La parròquia acollirà al maig unes 
jornades per a especialistes en 
fisioteràpia orientades a tractaments 
per a pacients COVID
El proper 14 de maig, l’auditori Rocafort acollirà unes jornades especials 
adreçades a especialistes en fisioteràpia o bé estudiants de la disciplina 
organitzades per l’escola de formació Fisiofocus i el Comú. En l’acte de 
presentació, el cònsol major, Josep Majoral va manifestar que “aquestes 
jornades encaixen perfectament en la nostra línia de créixer al voltant de 
l’educació”. La jornada porta el títol de Fisioteràpia en el pacient COVID i Post-
COVID i es farà en format presencial amb l’objectiu que els especialistes en la 
matèria comparteixin experiències i coneixements.

Un dels aspectes que es tractarà té a veure amb les afectacions respiratòries 
que la COVID ha deixat en molts pacients, per això l’objectiu és que els 
especialistes que prenguin part puguin adquirir coneixements sobre com 
tractar-los. La fisioterapeuta Irene Fernández va explicar com la fisioteràpia 
respiratòria pot ajudar els pacients afectats per la pandèmia als quals els 
poden quedar disfuncions romanents en el temps. “La sensació de falta d’aire 
els pot afectar en el dia a dia i per això és important poder unificar una 
fisioteràpia clàssica amb exercicis terapèutics per tal que recuperin qualitat 
de vida”, va dir l’especialista, per afegir que “això sempre és més fàcil quan el 
pacient recupera la mobilitat normal del seu cos”.

Les jornades poden suposar la primera pedra per tal que l’escola Fisiofocus 
decideixi instal•lar una delegació a la parròquia igual que ho han fet d’altres 
centres educatius. En aquest sentit, Majoral va manifestar que “el Comú 
sempre ajuda en tot el possible en tot allò que està al seu abast per tal que 
acabin ajudant-nos en el creixement econòmic de Sant Julià de Lòria”. 

Les jornades estan obertes a titulats en fisioteràpia o bé estudiants i si alguna 
persona amb titulació d’una altra branca sanitària es volgués apuntar, des 
de Fisiofocus, Patrícia Fernández ha dit que ho estudiaran. La matrícula té un 
preu de 35 euros i tota la informació sobre les jornades i com inscriure’s es 
pot trobar al lloc web www.fisiofocus.com 

Sant Julià de Lòria esdevé la primera 
parròquia que signa un conveni per 
animar la restauració a servir menjar per 
a celíacs

El Comú i l’Associació de Celíacs d’Andorra (ACEA) van signar un conveni 
el passat mes de gener per tal que la corporació sufragui la meitat de les 
despeses d’homologació que cal fer perquè un negoci de restauració obtingui 
el segell que acredita que pot servir menjar per a celíacs. “Es tracta de donar 
una sortida més al sector de la restauració i esdevenir la primera parròquia 
que fa això a Andorra”, va declarar el cònsol major, Josep Majoral. Per la seva 
banda, la presidenta d’ACEA, Mercè Requena va agrair al Comú la implicació 
per formar part d’una “iniciativa pionera a Andorra.

Un cop una empresa auditora certifica que l’establiment compleix amb 
les normes que cal aplicar per servir menjar sense gluten, des de l’ACEA 
li col•loquen el segell per tal que els integrants d’aquest col•lectiu puguin 
identificar-lo com un lloc apte per a ells.

La celiaquia és un trastorn crònic que pateixen algunes persones que veuen 
com el seu sistema immunitari reacciona negativament quan mengen aliments 
amb gluten, una proteïna present al blat, l’ordi i el sègol. Estudis científics 
demostren que en els darrers 25 anys la malaltia s’ha multiplicat per cinc i 
que hi ha un important nombre de persones sense diagnosticar. 

Igualment, aquestes persones veuen com la seva cistella de la compra 
s’incrementa anualment d’uns 900 euros respecte la de la resta, ja que els 
productes sense gluten son més cars. En el que sí que hi ha hagut avenços és en 
l’abastiment. Fa uns anys costava trobar-ne productes, però ara pràcticament 
tots els supermercats disposen d’una secció específica.

L’objecte del conveni, a més de buscar l’increment d’establiments que ofereixin 
menjar sense gluten, també persegueix que la parròquia sigui un referent en 
aquest sector per als turistes que ens visiten.
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El Comú posa en marxa el projecte de 
transcripció i traducció dels pergamins 
més antics que té a l’arxiu
El Comú ha iniciat el projecte de transcripció i traducció dels pergamins 
més antics que es conserven a l’Arxiu Comunal. Es tracta d’una col•lecció de 
35 documents complets, més uns petits fragments, que s’han preservat de 
generació en generació fins als nostres dies. 

Alguns d’aquests pergamins ja han sigut objecte d’estudi amb anterioritat i 
se n’han publicat en alguns casos transcripcions i fins i tot, traduccions, però 
la majoria no s’han estudiat mai. Amb aquest projecte, el Comú vol revisar 
aquestes transcripcions i traduccions, així com també efectuar les que encara 
no s’hagin realitzat. L’objectiu és fer un estudi de conjunt de tota la col•lecció, 
amb la voluntat de donar a conèixer els nostres fons documentals més antics 
i sensibles, alhora que també més desconeguts pel gran públic.

L’encarregat d’aquest estudi és Carles Gascon Chopo, historiador i tècnic de 
patrimoni, que és un gran coneixedor de la història i la toponímia andorrana, 
i que ha treballat en projectes similars, tant a Andorra com a l’Alt Urgell.

El pergamí més antic que es conserva és del 1289 i és també, alhora, el 
document més antic que es conserva a l’Arxiu. El pergamí més modern és del 
1636. La col•lecció té, per tant, un abast cronològic del s. XIII al s. XVII. Es tracta 
sobretot de sentències, censals, compravendes i capítols matrimonials. Tots 
els pergamins es conserven a l’Arxiu Comunal amb unes carpetes especials de 
conservació amb PH neutre i en una planera, amb una temperatura i humitat 
el més estable i constant possible, per tal de garantir-ne la preservació i 
integritat. El projecte, amb un pressupost de 14.000 euros, es desenvoluparà 
al llarg de 3 anys.
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La parròquia acollirà a primers d’abril un 
congrés internacional de blockchain

El Centre cultural i de congressos lauredià acollirà a principis d’abril la vuitena 
edició del Block World Tour, un congrés internacional de blockchain que es 
ve celebrant en diverses localitats espanyoles i que reunirà especialistes 
d’arreu del món. La presidenta d’ANDBlockchain, Marta Ambor va explicar 
en la roda de premsa de presentació que “Andorra és un país de referència 
pel que fa a possibilitats de desenvolupament i futur tecnològic i disposa 
d’infraestructures per dur a terme aquest projecte”.

La cònsol menor, Mireia Codina va destacar que el fet que el programa 
inclogués activitats per al jovent afegeix importància a l’esdeveniment que va 
ser una activitat més a través de la qual el Comú vol dinamitzar la parròquia.

El blockchain o en català cadena de blocs és una modalitat de gestió que 
elimina els intermediaris descentralitzant els processos i donant el control 
als usuaris. És una base de dades segura que pot ajudar molt a les empreses 
i persones en el seu dia a dia. La dinàmica del congrés tindrà una part 
gratuïta i oberta al públic amb un gran desplegament d’empreses i una altre 
espai de previ pagament on es duran a terme les ponències, els tallers i les 
taules rodones relacionades amb les temàtiques del certamen entre les que 
predominen el blockchain  i els negocis.

Ambor també va comentar que a banda de traçabilitat, criptoart, actius 
digitals... es parlarà de sostenibilitat i energia. “Estem molt sorpresos de 
l’impacte que el congrés ha tingut i del gran nombre d’empreses que 
volen prendre part”, va assenyalar Ambor. En opinió de la presidenta 
d’ANDBlockchain, “aquest esdeveniment ja ha estat tot un èxit que ha arribat 
per quedar-se i confiem que sigui la palanca per atreure nous models de 
negoci en aquest sector al nostre país”.

La majoria va exposar en reunió de 
poble que l’endeutament del Comú 
s’ha reduït en 12 punts en dos exercicis 
pressupostaris
Prop d’un centenar de persones -unes cinquanta de forma presencial- van 
seguir el dimarts 15 de febrer la segona reunió de poble del mandat de la 
majoria encapçalada per Josep Majoral i Mireia Codina que es va celebrar a 
l’auditori Claror. La reunió es va dividir en quatre blocs: la feina feta durant 
els darrers mesos i la presentació dels comptes comunals, la situació de 
Naturland, els projectes 2022 i les preguntes de la ciutadania que es podien 
fer en directe i a través de WhatsApp.

Pel que fa a la feina feta, cal destacar la posada en funcionament de diversos 
espais per a la gent de la parròquia, com el Centre de Dia i l’Espai Laurèdia 
Jove, així com altres infraestructures necessàries com el dipòsit d’aigua de 
Nagol que assegura aquest servei a anys vista i en previsió del creixement 
urbanístic que es pugui produir al quart.

En la qüestió del comptes, el 2020 es van liquidar despeses per un import de 
12.881.649, 70 euros que suposa una disminució respecte a l’exercici 2019 d’un 
7,48% i l’execució dels ingressos ha estat de 14.017.715 euros el que representa 
un 94,02% del pressupostat. L’endeutament formalitzat ha baixat 12 punts en 
relació al del 2019 passant d’un 135% a un 123% del sostre del 200% que marca 
la llei.

El director de Naturland, Xabier Ajona va exposar la nova realitat del centre 
d’activitats a l’aire lliure i les engrescadores perspectives de futur que s’obren 
amb les darreres xifres obtingudes, ja que en el darrer any la recaptació ha 
estat de 3,9 milions amb quatre mesos de tancament sanitari. Pel que fa als 
projectes de futur, el cònsol va destacar els passos fets a favor de convertir la 
parròquia en el campus universitari d’Andorra. Així com els avenços en favor 
de la dinamització comercial, i algunes obres cabdals com la plaça elevada al 
barri de Rocacorba que, a més, soluciona els problemes d’inundabilitat que 
hi ha a la zona de Les Arades.

En declaracions als mitjans prèvies a la reunió, Majoral va manifestar que 
“sota el paraigües de la transparència hem explicat els compromisos que hem 
pogut tirar endavant i també el que volem fer aquest 2022”, i va afegir que “els 
números van millorant i hem reduït la despesa i el deute”. El cònsol també es 
va referir a Naturland en dir que “hi ha un full de ruta clar i es té clar cap a 
on es vol anar”. Seguint amb el seu compromís de transparència en la gestió 
i implicació de la ciutadania en el dia a dia de la parròquia, el Comú va dur a 
terme aquesta reunió que va transcórrer amb molta normalitat. La trobada es 
va retransmetre en directe per Lòria TV i pel canal de YouTube del Comú. A més, 
tots els que volien fer arribar preguntes ja podien fer-ho des de dies abans i 
també durant la reunió per correu electrònic o bé a través de WhatsApp a un 
número de telèfon que es va donar a conèixer per diversos canals. 
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Majoral destaca que el pla per reactivar 
l’economia de la parròquia ha de 
prolongar-se més enllà dels equips 
comunals
L’auditori Rocafort va acollir el 15 de febrer la presentació de Sant Julià avança, 
un pla que recull el compromís polític de millorar l’economia de la parròquia 
des de diversos eixos d’actuació. “Avui és un dia important per a la parròquia 
va assegurar el cònsol major, Josep Majoral que va afegir que “l’objectiu 
principal és que el Comú o els comuns que puguin anar venint puguin seguir 
aquest full de ruta”.

Sant Julià de Lòria és una parròquia residencial i universitària, que compta amb 
el compromís polític de millorar la comunicació i la participació ciutadana, 
de millorar la gestió comunal, d’embellir i de fer més humana la parròquia, 
tant per als residents com per als visitants. Un del objectius principals és la 
necessitat de reactivar l’economia de la parròquia, per aquest motiu el Comú 

va encarregar la realització d’aquest Pla de reactivació a finals del 2020 que té 
com a títol: Sant Julià avança. Per dur a terme aquest treball es va realitzar en 
una primera fase un diagnòstic de la situació de la parròquia des de diferents 
perspectives, el que va facilitar tenir en compte els seus punts forts però 
també els seus punt febles. Una segona fase es va basar en una anàlisi del 
valor d’ús de la parròquia, el valor de la seva imatge externa i interna, i el valor 
emocional que li presten els seus habitants. 

Finalment es va fer una tercera fase amb la proposta de pla de reactivació al 
voltant de cinc eixos: qualitat de vida, sostenibilitat; centre de coneixements; 
activitats d’atracció i de diferenciació i reactivació econòmica. D’aquests eixos 
es van derivar 9 estratègies, 40 accions i 125 actuacions concretes, algunes ja 
iniciades pel Comú i d’altres que s’hauran d’anar implantant en els propers 
anys. “És un pla molt factible que no requereix de grans inversions”, va explicar 
el cònsol, que va remarcar que “caldrà tenir-lo en compte en la presentació 
dels successius pressupostos”.

L’acte que va presentar el cònsol major i on va fer la seva exposició 
l’executiva de l’empresa R Consultors, Montserrat Ronchera, el va 
tancar el professor Carlos Moreno, expert en transformacions urbanes 
i assessor de nombroses personalitats com ara l’actual alcaldessa de 
París, Anne Hidalgo.

“Viure a les nostres ciutats al moment del canvi climàtic i de la 
COVID-19” va ser el títol de la ponència de Moreno que abans havia 
atès els mitjans de comunicació per detallar el contingut del què 
anava a exposar tot seguit. “És necessari reflexionar sobre els modes 
de vida i els canvis que podem fer tenint en compte el canvi climàtic 
i l’arribada de la pandèmia”, va dir per continuar afirmant que “d’aquí 
a deu anys no podrem tenir les ciutats com ara”.

Sobre la connexió de la seva conferència i el pla presentat, Moreno 
va comentar que “avui dia l’economia no és la mateixa que la de la 
meitat del segle passat basada en una forta afluència de turistes”. Per 
a l’expert colombià establert a França, “gràcies al món digital tenim 

Una conferència d’un expert en transformacions urbanes 

altres formes d’accedir a les economies”. I va posar l’exemple del 
teletreball, la creació de nous pilars d’economia de serveis, l’oferta 
de natura com a noves formes de creació de riquesa. “El pla que es 
presenta avui justament busca en les condicions actuals oferir noves 
alternatives”, va afirmar. 
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Un total de 750 persones van assistir a les quatre representacions 
d’Els Pastorets més musicals 

Tot i tenir l’aforament de l’auditori Claror al 50% per les mesures sanitàries, les quatre representacions d’Els Pastorets van tenir una assistència de 750 
persones. En les dues funcions de l’any 2021 es va arribar al 90% de l’aforament permès, mentre que en les que van tenir lloc els dies 2 i 6 de gener el teatre 
va estar ple. Això significa que es van ocupar unes 220 butaques de les 440 que té en total la sala.

La resposta del públic va ser molt positiva i des de l’organització en van fer una molt bona valoració. El format musical va ser molt ben acollit pel públic. Des 
del Comú es va valorar molt positivament que per segon any consecutiu, en plena pandèmia, s’haguessin dut a terme totes les funcions previstes. Igualment, 
des de la corporació no es van estalviar esforços per testar tots els actors abans de les funcions i assajos per tal detectar possibles casos positius de COVID-19. 
La 28ena edició d’Els Pastorets va ser un musical que va reprendre una versió que s’havia fet una dècada enrere. S’hi van afegir cançons noves per donar-li 
un aire de modernitat. La base musical van ser temes de Broadway. Alguns actors cantaven i d’altres ballaven en un ambient que suggeria calidesa, ja que 
l’escenografia representava un desert amb palmeres i sorra.
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Sant Julià de Lòria va celebrar la 
cavalcada de Reis i les cartes es van 
lliurar sota la demanda de cita prèvia
La parròquia va tornar a viure aquest 2022 la tradicional cavalcada de SS. 
MM. els Reis d’Orient, desprès que l’edició 2021 s’hagués de suspendre per la 
pandèmia. Tot i això, encara no va ser del tot com sempre, ja que la visita a 
la Llar de Lòria va quedar suspesa per motius sanitaris i tampoc hi va haver 
llançament de caramels des de les carrosses per evitar aglomeracions en el 
moment de voler recollir-los. 

El que sí que hi va haver és una sèrie de punts durant tot el recorregut en 
què els nens i nenes van poder recollir en mà dolços en unes bossetes que 
els van lliurar els patges. Emulant el protocol que es va seguir amb el Pare 
Noel, si es volia saludar personalment Melcior, Gaspar i Baltasar a l’envelat 
que es va muntar a la plaça de la Germandat i lliurar-los la carta, calia fer 
una reserva prèvia. 

La cavalcada va començar a les 18 hores i va partir de la plaça Francesc 
Cairat per continuar per l’avinguda Verge de Canòlich, pel carrer Bonaventura 
Riera, per l’avinguda Rocafort i novament per l’avinguda Verge de Canòlich 
fins a finalitzar a la plaça de la Germandat. Melcior, Gaspar i Baltasar van 
desfilar en cadascuna de les seves carrosses, i després van rebre els nens 
i les nenes en un envelat que havien portat del llunyà orient, i que van 
instal•lar a la cèntrica plaça. Allà, SS. MM. van rebre les cartes de les seves 
mans i els van lliurar un obsequi, tot recordant-los que aquella nit havien 
d’anar a dormir molt aviat, i deixar-los menjar i beure per a ells i els camells.

Andorra Lírica va portar al Claror una 
òpera que fa més de 150 anys que no 
es representa en cap teatre del món

En la setena temporada d’òpera i en la 21ena producció, Andorra 
Lírica s’havia marcat com a repte representar La Vall d’Andorra, una 
obra que es va estrenar el 1848 i que fa més de 150 anys que no es 
representa en cap teatre del món. En el moment de la seva estrena 
a París va tenir molt d’èxit i fins i tot se’n va fer un gira per Europa i 
també una sarsuela. El 1869 es va representar per darrer cop fins el 
mes de febrer en què es va poder tornar a veure a l’auditori Claror.

La soprano Jonaina Salvador va explicar que “és la única òpera que 
existeix que porta el nom d’Andorra” i va agrair la col•laboració i la 
participació de l’Esbart Laurèdia en tot el procés de producció. És 
una peça de dues hores, de gran format, còmica i en tres actes que 
il•lustra el dilema amorós que viu un jove que està a punt de ser 
reclutat per l’exèrcit francès.

El director teatral Jofre Bellés va destacar que “hem aconseguit poder 
representar el text a través de dues actrius, cosa que ens ajuda a 
entendre la trama perquè és força complicada”. El text és en català 
i les parts cantades en francès subtitulades també en català. El 
romanticisme impregna tota la representació, des dels decorats fins 
la vestimenta. “Això ho hem fet per poder mostrar millor el caire 
romàntic lligat a la natura que s’adequa més a les projeccions que 
hem fet”, va explicar Salvador.

La tasca de recuperació de tot el material per poder oferir aquesta 
representació està basada en un volum que el Diari d’Andorra va fer 
per commemorar l’efemèride dels 25 anys de la notaria de Marc Vila 
Riba a la dècada dels 90, en el qual es recuperava la partitura de la 
versió de piano i veu. També es va editar un altre llibre que recollia 
la recuperació del context històric, l’escenografia, les crítiques de 
l’època. “Nosaltres ens hem basat en aquest material per construir 
la nostra idea de l’òpera”, va indicar Jonaina Salvador, soprano i 
intèrpret. Per la seva banda, la cònsol menor, Mireia Codina es va 
congratular de donar novament suport a una producció d’Andorra 
Lírica que des que va començar a caminar, ha rebut els aplaudiments 
de més de 9.000 espectadors

La Vall d’Andorra es va poder contemplar els dies 12 i 13 de febrer a 
l’auditori Claror en dues funcions, una el dissabte a les 20.30 hores i 
el diumenge a les 18 hores. 



EL COMÚ AMB TU / 1r trimestre 2022  25

CULTURA Comú de Sant Julià de Lòria

La Sala Sergi Mas acull l’exposició “Art 
Camp Energia creativa per a la pau” amb 
obres d’artistes de 80 nacionalitats
La Sala Sergi Mas, ubicada a les plantes superiors de Casa Comuna, acull 
l’exposició “Art Camp-Energia per a la pau”. És la segona mostra que s’exposa 
a la sala que es va inaugurar el passat 30 d’octubre amb la primera exposició 
monogràfica dels treballs de l’artista que dona nom a l’espai. En aquesta 
ocasió, el públic podrà gaudir fins el 14 de maig de 218 obres, distribuïdes 
segons la procedència dels artistes. La sala acull, en aquesta ocasió i per 
primer cop, una retrospectiva d’artistes provinents de més de 80 països 
diferents que han participat a l’ArtCamp des del seu inici l’any 2008. 

La mostra resulta molt eclèctica però alhora molt enriquidora, degut a la 
varietat d’estils, criteris i continguts. En la cerimònia d’inauguració, la cònsol 
menor, Mireia Codina va ressaltar que “en aquest moment tan delicat pel 
qual passa la humanitat, en què sembla que els conflictes, la gana i les 
grans migracions de persones, en comptes de recular, van en augment,  l’art 
pot esdevenir un camí per oblidar les diferències de raça, religió i origen”. I 
va assenyalar que, “en aquest sentit, l’ArtCamp traspua convivència, diàleg,  
diversitat i enriquiment cultural”.

Es dona la circumstància que hi ha dues obres exposades, una d’un artista 
rus i un altre d’ucraïnès. En aquest sentit, el president de la Comissió 
Nacional Andorrana per la UNESCO, Salomó Benchluch va manifestar que 
“l’art és pau i per això no hem volgut excloure cap obra per motius polítics 
o  bèl•lics”. De fet, el comissari de l’exposició Faust Campamà lluïa a la seva 
solapa un xapa reivindicativa amb un No a la Guerra.

ArtCAmp “Colors per al planeta” és una trobada d’artistes pintors i escultors 
que té lloc a Ordino cada dos anys. Pretén facilitar, mitjançant l’art, l’intercanvi 
de valors que la UNESCO fa universals al voltant de la cultura i de la pau. 
En cada ocasió ArtCamp reuneix pintores i pintors que durant uns deu dies 
conviuen per compartir coneixements, descobrir cultures diferents i treballar 
en la concepció de les obres. Però sobretot per afavorir la comunicació per 
intentar reduir distàncies.

Algunes d’aquestes peces han format part de les exposicions itinerants 
que han permès donar a conèixer l’expressió artística dels participants a 
llocs tan emblemàtics com la seu de la UNESCO a París, el Consell d’Europa 
a Estrasburg, l’OSCE a Viena o l’oficina de la UNESCO a Venècia en el marc 
de la Biennal 2013.

Des del 2018 s’ha volgut inscriure l’activitat com a element de foment dels 
Objectius per al Desenvolupament Sostenible definits per la UNESCO. 
ArtCAmp Andorra pretén col•laborar, amb el seu humil suport, a fer prendre 
consciència dels problemes als quals els ODS es proposa fer front.
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El dissabte va ser el dia de celebració de la gimcana i la penjada del 
Carnestoltes. A la prova van participar mig centenar de persones, xifra que 
es va doblar durant l’acte de la penjada a la façana del Centre cultural que 
va venir precedit d’un berenar popular. L’endemà va ser el dia de la gran rua 
amb 200 participants, dues comparses i dues carrosses. En el primer cas, el 
primer premi va ser per a les Pavestoites i el segon per a les Bikibik, mentre 
que Pintaxics va ser la primera de les carrosses i Monopoly Lauredià els 
segons amb premis de 450, 350, 600 i 450 euros respectivament.

La posterior botifarrada celebrada a la plaça de la Germandat va provocar 
un gran interès i es van repartir en total 400 quilograms de botifarra entre 
crua i negra. Finalment, el dia del judici del Carnestoltes es van concentrar 
unes 400 persones a la plaça per assistir a una ràpida sentència i a la 
posterior crema del ninot. 

En paral•lel, durant aquella setmana de vacances escolars hi va haver tot 
un seguit d’activitats com ara les bibliovacances en què van prendre part 
més d’un centenar d’infants. També es va organitzar un cicle de cinema 
d’animació conjuntament amb l’ambaixada francesa que va comptar amb 
una seixantena d’assistents.

El Carnaval es va tornar a celebrar 
pràcticament com abans de la pandèmia
Celebrar el Carnaval pràcticament com es feia abans de la pandèmia. Aquesta 
va ser la gran novetat de la programació de l’edició 2022 i es va complir fil per 
randa, ja que tot es va poder celebrar quasi sense restriccions sanitàries. 

Es van recuperar la cercavila amb les escoles, la rua de comparses i la 
botifarrada popular. Sobre el fet de poder recuperar el programa pràcticament 
igual que abans de la irrupció de la COVID-19, la cònsol menor, Mireia Codina 
va manifestar que “és important pel que suposa socialment, però sobretot 
per la il•lusió que va suposar quan fèiem la programació que tot estava 
millorant”.

La festa de la disbauxa va començar el divendres quan uns 700 nens i 
nenes de l’Escola Andorrana, l’Escola Francesa i l’escola bressol Laurèdia 
Xics van desfilar disfressats pels carrers de la parròquia. També cal destacar 
la important presència de públic perquè es van reprendre les xifres de 
participació d’abans de la pandèmia.
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Mobilitat va posar en marxa la prova 
pilot al nou vial que es va haver 
d’ajornar per l’inici de la pandèmia  
Amb l’objectiu de millorar la seguretat viària a la sortida de l’Escola 
Andorrana per la carretera de Nagol, el servei de Circulació va reforçar els 
avisos a conductors i també vianants amb senyals verticals i longitudinals. 
En concret, es recorda que cal reduir la velocitat i que s’està en un tram de 
sortida d’escolars. També es va reforçar la pintura del pas de vianants i es 
van col•locar uns suports lumínics verticals a banda i banda de la vorera.
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Andorra Turisme i els comuns han fet 
més fàcil l’accés als miradors nacionals 
per a persones amb alguna discapacitat
Andorra Turisme i els comuns a través del programa Infoturisme van dur a 
terme un treball de renovació dels miradors i panells interpretatius “Natura 
en Ruta” que es troben repartits per tot el país. La voluntat d’aquesta 
iniciativa busca millorar l’accessibilitat per a tots els públics i d’aquesta 
manera fomentar el turisme inclusiu a Andorra. Es tracta de 14 miradors i 
panells, a raó de dos per parròquia, que estan situats en alguns dels indrets 
més populars on s’hi pot arribar fàcilment.

En concret, a la nostra parròquia, les modificacions han afectar al punt 
panoràmic de Coll de Jou i el de Prat Gavatx. A la resta del territori, s’ha 
actuat als miradors canillencs de la vall d’Incles i el de Collet de Montaup 
i a Encamp, els dels Cortals i Encamp. A les valls del nord, a Ordino els 
treballs s’han fet al del Planell d’Encodina i el de la Font de la Navina, i 
a La Massana, als de la Roca de la Sabina i el de la Font del Besurt. A la 
capital, han estat el del Pont de la Margineda i de la Comella, i a Escaldes-
Engordany, al Camí de les Fonts i Sa Calma.

A partir d’aquesta feina, els miradors i panells interpretatius disposen de 
nous plafons informatius on s’incorporen continguts en Braille, el sistema 
tàctil d’escriptura i lectura per a invidents, així com imatges en relleu 
que ajuden a percebre millor les informacions. La intenció és facilitar la 
comprensió i el coneixement de la fauna i flora autòctones, així com els pics 
i muntanyes de l’entorn a les persones amb diversitat funcional.

Igualment, s’han fet canvis en l’estructura dels miradors i panells tot rebaixant 
la seva alçada amb l’objectiu que les persones amb mobilitat reduïda puguin 
accedir més còmodament a les informacions que es detallen. També s’han 
incorporat codis QR del projecte Parl’App que, mitjançant els dispositius 
mòbils dels usuaris, permeten enllaçar amb continguts descriptius en llengua 
de signes i també amb audios. Les informacions estan en català, castellà, 
anglès i francès. Tot s’ha fet amb l’objectiu de permetre l’accessibilitat al 
patrimoni natural del país per a tots tipus de públic.

El concert de la cantaora Mayte Martín 
va cedir el 10% de la recaptació a una 
ONG per ajudar els refugiats d’Ucraïna

A mitjans de març es va presentar un nou espectacle emmarcat en els 
cicles Laurèdia Flamenca. Es tractava d’un concert amb acompanyament de 
guitarra de la cantaora catalana Mayte Martín i l’organització va decidir que 
el 10% de la recaptació anés a l’organització d’ajuda Open Arms que està 
treballant en tasques de suport als refugiats de la guerra d’Ucraïna. 

El concert va tenir lloc el dijous 17 de març a l’auditori Claror i, segons va 
explicar el cònsol major, Josep Majoral, es tracta “d’un nou esdeveniment 
per dinamitzar la parròquia”. En la presentació també va estar present 
l’ambaixador d’Espanya, Àngel Ros que va comentar que “la programació 
cultural que nosaltres organitzem tindrà properament un reforç especial 
amb l’entrada de l’Institut Cervantes a Andorra”. Ros va destacar el 
protagonisme de Sant Julià de Lòria “especialment important en el món de 
les arts escèniques, la música i en definitiva de l’activitat artística que fan 
que sigui un referent al país”.

Mayte Martín és una cantaora i compositora que va descobrir el llegendari 
pianista Tete Montoliu i que el 1987, amb tan sols 22 anys, va guanyar el 
premi més prestigiós de flamenc que s’atorga a Espanya: la Lámpara Minera 
que es concedeix en el marc del Festival Internacional del Cante de Las 
Minas a la localitat murciana de La Unión. Recentment ha estat reconeguda 
amb la Medalla de les Belles Arts a Espanya i al Claror, en la tercera vegada 
que actuava a Andorra, ho va fer acompanyada del guitarrista gadità, José 
Gálvez. La proposta que va presentar va ser un recital de flamenc tradicional 
que representava un homenatge als mestres del flamenc més antic.

L’organitzadora de Laurèdia Flamenca, Lola Vallespí va destacar la trajectòria 
de Martín i la capacitat de fer incursions en d’altres estils musicals a banda 
del flamenc. Vallespí va explicar que havia triat Open Arms per donar-los 
part de la recaptació per la “seva forma de treballar i la transparència”. 
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El comerç Biocop es va emportar 
el primer premi del concurs 
d’aparadors de la Cambra de comerç

El comerç Biocoop va ser el guanyador del primer premi de la 
categoria ‘Re imaginem un món millor per als infants’ que aquest 
any es va incloure al concurs d’Aparadors de Nadal de la Cambra de 
Comerç, de la mà d’Unicef dins del projecte Go Blue, i la col•laboració 
de MoraBanc. El premi va ser una cistella de productes d’Andorra 
dotada per l’entitat bancària que, a més, també va fer un donatiu a 
Unicef Andorra per cada establiment participant d’aquesta categoria.

Tal com informava el plec de bases, els aparadors s’havien de decorar 
seguint el tema ‘Re imaginar un món millor per a cada infant’ amb 
el color blau com a protagonista cromàtic. Al final, la categoria 
va comptar amb 5 establiments inscrits que van decorar els seus 
aparadors amb creativitat al voltant del color blau i la infància. Des 
d’Unicef valoren positivament la segona edició d’aquesta iniciativa, 
i s’agraeix la participació dels comerços, de la CCIS i MoraBanc, 
esperant poder mantenir la categoria en les pròximes edicions del 
concurs. L’únic comerç de la parròquia que va participar en aquesta 
edició va ser la botiga d’alimentació saludable El Racó de l’Anna.

La Cambra de Comerç elabora un 
diagnòstic sobre l’eix comercial per 
definir les accions per millorar-lo
El Comú i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra van signar un 
conveni a partir del qual s’està desenvolupant un treball de camp sobre l’eix 
comercial de la parròquia. A partir d’aquí es farà un diagnòstic i es definiran 
les accions a emprendre per millorar l’esmentat eix comercial. L’acord el van 
signar a finals del gener a l’edifici administratiu del Comú el cònsol major, 
Josep Majoral i el president de la Cambra, Josep Maria Mas.

És el segon conveni signat per les dues institucions, ja que ara fa més d’un 
any es va acordar un altre per impartir formació als comerços locals. “La 
voluntat de la corporació és ajudar al comerç i l’objectiu és revitalitzar la 
parròquia a través d’ell”, va manifestar Majoral. El cost de la feina que està 
duent a terme el personal qualificat de la Cambra és de 8.000 euros i la 
durada màxima serà d’un any, moment en el qual es presentarà el diagnòstic 
i les accions a emprendre.

Josep Maria Mas, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis 
d’Andorra, va explicar que “des de fa temps estem treballant en aquestes 
fórmules i disposem d’un bon equip per fer actuacions com aquesta”. Mas 
es va mostrar convençut que després del treball de camp “donarem una 
empenta als sectors que estan patint més durant aquesta pandèmia”.

La primera fase és un estudi per detectar les mancances de cada comerç. 
Es continua fent una anàlisi de la situació i es proposen les accions que 
caldrà aplicar per superar les mancances. “Penso que podem fer una bona 
feina per millorar l’atenció i l’afluència de gent cap al comerç que té més 
dificultats i potenciar els altres”, va dir Mas, que va afegir que en quatre 
mesos “podem disposar d’uns resultats força fidels per començar a aplicar 
solucions”.

Sobre la problemàtica que pateix bona part del comerç de la parròquia des 
de fa anys, el cònsol major va indicar que “més enllà que la situació actual 
no ajuda, el comerç accessible al públic va registrant alguna baixa mentre 
que el nou que s’obre ho fa en pisos o bé en despatxos”. 

En aquest sentit, Majoral va assenyalar que “així és difícil dinamitzar la 
parròquia a través del comerç, encara que el que tenim clar és que el que 
hi ha se l’ha de cuidar”.
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25 parelles van prendre part en la cursa 
Nocturna La Rabassa celebrada a la 
cota 2000 de Naturland

Un total de 25 parelles van participar la nit del 25 de febrer en la cursa nocturna 
que va tenir lloc a l’estació d’esquí de fons de la Rabassa - Naturland. La 
cursa va aplegar els aficionats i els professionals més incondicionals de 
l’esport al país, com els olímpics Irineu Esteve i Carola Vila, que no es van 
voler perdre la nit festiva. En ser Carnaval, la majoria de participants van 
acudir disfressats aportant un caire més festiu a l’esdeveniment.

La cursa de relleus va estar liderada per la parella formada per Marc Bullich 
i Armand Jesus (7.36.264), seguits per Ona Ferrando i Alexandra Pereiro 
(8.16,041) i, en tercer lloc, per Arnau Postigo i Auren Pagés (8.42.037). Irineu 
Esteve va fer parella amb la seva mare, Montserrat Altimiras, i van acabar en 
7a posició; mentre que Carola Vila, també amb la seva mare com a parella, 
Imma Obiols, van acabar una posició per darrere, en 8è lloc. També van 
participar el cònsol major, Josep Majoral; la cònsol menor, Mireia Codina, la 
consellera de Cultura i Educació, Sònia Carrillo, i el conseller d’Urbanisme, 
Carles Pereira. 

El punt a destacar enguany va ser el caràcter marcadament festiu de la 
convocatòria, que es va obrir als infants nascuts a partir del 2014. Així, la idea 
era que les famílies en poguessin gaudir plegades i en tenir lloc la cursa el 
dia 25 de febrer, en plena festa de Carnaval, si algú s’animava a portar una 
disfressa era benvingut, com així va ser en la gran part dels casos.

Hi va haver una sola categoria i un sol recorregut, al pla de Conangle, a l’abast 
de tothom fos quina fos la seva forma física. No hi va haver cronòmetre ja 
que l’objectiu era que els participants es divertissin. En acabar la cursa, es 
va oferir un menú especial per a adults i infants a l’espai de restauració de 
Naturland.

El Comú va lliurar els premis de la Sant 
Silvestre en un acte celebrat a la pista 
poliesportiva de LAUesport
El repunt de la pandèmia va portar el Comú a reformular la tradicional cursa 
de Sant Silvestre per evitar aglomeracions i garantir així la seva celebració. 
Un dels principals objectius de l’edició 2021 era defugir del vessant 
competitiu i atorgar a la cursa un caràcter més lúdic i popular, premiant 
aquells corredors que presentessin una disfressa més original en totes les 
categories. Tot i que la Sant Silvestre va tenir lloc el passat 30 de desembre, 
la corporació va celebrar a primers d’any l’acte d’entrega de premis a la sala 
poliesportiva de LAUesport.

D’aquesta manera, diversos corredors de les categories baby, júnior i absoluta 
van rebre una sèrie de productes oferts pels principals patrocinadors de la 
cursa, entre els quals destacaven lots de Nadal i jocs de taula per als infants. 
També es va aprofitar per donar els premis del sorteig que es va celebrar tot 
just en finalitzar la cursa. Entre aquests, es van repartir pernils per cortesia del 
Grup Becier, forfets de Naturland, vals bescanviables a la botiga Jorma Trail, 
abonaments per a LAUesport, i lots de la farmàcia de Lòria, entre altres.

El cònsol major, Josep Majoral, es va felicitar de l’acollida que un any més va 
tenir la iniciativa, ja que va aconseguir reunir fins a 240 corredors de totes les 
edats en un moment de repunt de la Covid-19. Un dels aspectes fonamentals 
de la Sant Silvestre per a Majoral és la seva part més social. Cada participant 
feia una aportació a Càritas parroquial amb el pagament de la  seva inscripció 
a la cursa. “Més enllà, la cursa es va desenvolupar amb tota normalitat. No 
hi va haver cap incident, es van respectar totes les normes sanitàries i estem 
satisfets d’haver pogut retrobar aquest format presencial”, va explicar.
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Naturland acollirà els propers 11 i 12 
de juny la primera prova de BTT de 
l’Enduro World Series Qualifier 
Naturland acollirà els pròxims 11 i 12 de juny la primera prova BTT 
de l’Enduro World Series Qualifier que se celebra a Andorra. Amb 
relació a la Copa Enduro Pirineus, la prova andorrana formarà part 
d’un circuit internacional que engloba França, Catalunya i Andorra i 
que compta amb el suport, entre d’altres, d’Andorra Turisme. A més, a 
la prova s’inclourà la modalitat e-bikes, amb els seus corresponents 
reglaments. Paral•lelament, hi haurà una prova infantil, la Naturland 
Enduro kids que formarà part de l’Enduro World Series Kids.

La prova es va presentar en roda de premsa amb la presència de 
tots els actors implicats. La consellera de Turisme i Esports, Diana 
Sánchez va destacar que, el fet que la competició portés un elevat 
nombre de persones entre corredors i acompanyants, “suposa el 
compliment d’una de les nostres línies d’actuació que passa per 
dinamitzar la parròquia a través d’esdeveniments de tota mena”. Per 
la seva banda, el director de Naturlandia, Xabier Ajona va destacar 
que “la celebració d’aquesta prova és un motiu d’orgull perquè està 
dins de la nostra estratègia de diversificació de les activitats”.

En nom d’Andorra Turisme va intervenir el director de producte i 
nous projectes, Enric Torres, que va comentar que “el ciclisme és 
una de les disciplines en la qual basem la nostra estratègia de 
desestacionalització”. 

Els detalls de la prova, que acabarà a la plaça de la Germandat, els 
va explicar el director tècnic d’Enduro Race, Oscar La Cueva, que va 
dir que els recorreguts no es desvetllen fins cinc dies abans de la 
celebració, però va assenyalar que hi haurà importants desnivells 
positius i negatius i que el traçat per als sèniors serà d’uns 35 
quilòmetres. Les inscripcions es poden fer a la pàgina web www.
naturland.ad i els organitzadors esperen que participin entre 100 i 
150 corredors en categories inferiors i uns 300 en l’absoluta.

La cursa Sportiva Skimo Andorra 2022 va 
acabar amb un gran èxit de participació
Excel•lent ambient per gaudir de la pràctica de l’esquí de muntanya el 
que es van trobar els participants de La Sportiva Andorra Skimo 2022 en 
la segona jornada. Amb tres proves, la Banc Sabadell d’Andorra Skimo2, la 
Altitud Skimo4 i l’Ordino Arcalís Skimo10, els esquiadors es van poder treure 
l’espina clavada de la jornada del dia 19 de febrer on no va poder efectuar-se 
la Grandvalira Skimo6 degut a la meteorologia. Els inscrits a la Ordino Arcalís 
Skimo10 només van fer la segona etapa, degut a la suspensió de la primera. 

Els traçats van estar en perfecte estat i amb una neu de bona qualitat, cosa 
que va permetre a tots els participants gaudir d’uns recorreguts únics. Prop 
de 500 inscrits van prendre part a les tres distàncies. L’ambient a l’arribada 
va ser d’alegria i felicitat de tots els participants ja que tots tenien el mateix 
objectiu: finalitzar la prova. De nou, la organització va rebre una bona 
valoració de tots els esportistes, cosa que certifica que La Sportiva Andorra 
Skimo és de les proves d’etapes del Pirineu amb més bona nota de valoració.

La sortida de la Banc Sabadell d’Andorra Skimo2 es va fer des de l’Aparcament 
del Puntal (1800m) i va passar pel Refugi de Sorteny, el Planell del Quer 
(2100m), el Refugi de Rialb, Portella-Rialb (2511m), Pont del Castellar fins la 
línia d’arribada d’Ordino Arcalís (2100m), amb un total de 14km i 1050 metres 
positius de desnivell. Pel que fa a la Altitud Skimo4 va sortir de Grau Roig 
(2200m) i va passar per Pic de Maià (2615m), Estany Siscaró, Refugi de Siscaró, 
Vall Incles, Basses de les Salamandres, Clot Sord (2460m), Refugi Coms de 
Jan, Estanys de Ransol, Collada de Meners (2700m), Refugi de Sorteny, Planell 
del Quer, Refugi de Rialb, Portella-Rialb (2511m), Pont del Castellar fins a 
l’arribada d’Ordino Arcalís (2100m) amb un total de 40km i 3000m positius. 

Un cop finalitzada la prova, el membre de l’organització, Gerard Riart va valorar 
aquesta edició de La Sportiva Andorra Skimo dient que “estem satisfets de 
com ha anat aquesta edició, tenint present que ens hem tret l’espina clavada 
del dissabte”. Riart va afegir que “cal destacar que ningú s’ha fet mal i hem 
tingut una diada més que agradable on els participants que han vingut 
de fora d’Andorra marxen amb una imatge molt bona dels paisatges que 
tenim”. El director d’VSL Sports va finalitzar dient que “vull donar les gràcies 
especialment a tots els patrocinadors, als cossos de seguretat i als més de 100 
voluntaris que han fet que La Sportiva Andorra Skimo hagi estat tot un èxit”.

Durant la presentació de la també anomenada Cursa dels Refugis, el 
cònsol major, Josep Majoral va manifestar que “Sant Julià també vol créixer 
econòmicament a través de l’esport”. Per la seva banda, el director de 
projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres va destacar l’impacte econòmic 
de la cursa que “ens ajuda a posicionar-nos com una destinació 
de referència amb tot el que té a veure amb activitats esportives”. 

Des d’Andorra Turisme, van assegurar disposar de dades que sostenen 
que l’estada mitjana per persona al país és de dues nits i el retorn 
de la darrera edició celebrada el 2020 va superar els 170.000 euros.
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El campionat del món de triatló d’hivern 
va tornar a la parròquia amb més 
participació i importants novetats 
La cota 2000 de Naturland va acollir del 3 al 6 de febrer, per segon any 
consecutiu, el Campionat del món de triatló, i per primera vegada el de biatló. 
A la presentació oficial que va tenir lloc al Centre cultural i de congressos 
lauredià, es va anunciar l’arribada de més de 250 atletes de 20 països, en 
una prova on els millors especialistes d’aquesta disciplina van competir per 
aconseguir els títols mundials en les categories elit, Sub-23 i júnior.

En aquest sentit, el ministre de Presidència, Economia i Empresa del Govern 
d’Andorra, Jordi Gallardo va recordar que “la prova, organitzada pel Grup Ironman, 
repeteix a Andorra després de l’èxit de l’anterior edició i d’haver superat tots els 
obstacles generats per la pandèmia”. Gallardo va indicar que “estem segurs que 
enguany el retorn econòmic per a la parròquia i el país encara serà més important”. 
En aquest sentit, l’organització havia previst un retorn d’uns 390.000 euros. 

Per la seva banda, el cònsol major, Josep Majoral, va explicar que “amb un 
projecte molt renovat pel que fa al programa d’activitats tant a l’hivern 
com a l’estiu, Naturland torna a acollir a la seva cota 2.000 una dura prova 
que exigeix el màxim dels  atletes. Penso que l’èxit de l’any passat, malgrat 
les difícils condicions a què ens va portar la pandèmia, ha estat el factor 
clau perquè la Unió Internacional de Triatló hagi confiat novament en les 
nostres instal•lacions”.
 
La novetat més destacable va ser el nou format en el que es van desenvolupar 
les proves. Els atletes Elit, sub-23 i júnior van completar els 8 quilòmetres de cursa 
a peu, els 14 de BTT i els 12 d’esquí de fons.  Van haver de fer cinc transicions, 
dues voltes de cada tram, el que significa que els atletes va començar amb una 
volta complerta al circuit començant per la carrera a peu, per saltar després a 
la bicicleta i continuar amb l’esquí de fons. Un cop completada la primera volta, 
els atletes van deixar l’esquí de fons per iniciar de nou el circuit amb la cursa 
a peu, unes modificacions que no van afectar el recorregut dels grups d’edat 
i els paratriatletes. Una altre novetat a destacar de la segona edició va ser el 
canvi en la cursa per relleus en equips mixtes. Seguint les directius que aplica la 
World Triatlon des d’inicis d’aquest 2022, l’ordre de realització de les proves va ser: 
home-dona-home-dona. Els equips van haver de completar dues voltes al circuit 
de 1,1 km de cursa a peu, de 2,2km de BTT i de 2.2 d’esquí de fons. 
  
El director regional de the IRONMAN Group a Andorra, Espanya, Itàlia i 
Portugal, Agustí Pérez, va remarcar el fet que aquesta renovada edició també 
comptés amb la celebració, per primera vegada, del mundial de duatló 
d’hivern els dies 3 i 4 de febrer també a Naturland. El desenvolupament de la 
prova es va poder seguir en directe per Triathlon Live, la web de Ràdio i Televisó 
d’Andorra i a la plaça de la Germandat es va instal•lar una pantalla gegant per 
seguir les competicions. 

El Mundial de Triatló es va inaugurar 
en una cerimònia molt popular amb 
les actuacions de les entitats culturals 

La plaça de la Germandat va acollir la cerimònia d’inauguració del 
Campionat del món de triatló que es va disputar a la cota 2000 de 
Naturland del 3 al 6 de febrer. L’acte va tenir un marcat accent popular 
ja que hi van intervenir les entitats culturals de la parròquia. L’Esbart 
Laurèdia va ser el primer en actuar amb la representació del ball El 
Porrer de Sant Julià de Lòria. Després de dos discursos institucionals va 
ser el torn del gegantins, Julià i Canòlich i la Coral Rocafort va posar el 
punt i final amb la interpretació de l’himne d’Andorra, tot just desprès 
que el cap de Govern s’hagués dirigit als assistents.

Amb les delegacions dels vint països participants apostades a la plaça 
lluint llurs banderes, el cònsol major, Josep Majoral va ser la primera 
de les autoritats en parlar. Va destacar la importància d’acollir la 
competició per segon any consecutiu i va insistir que “la idea de la 
corporació és dinamitzar la parròquia a través de l’organització de 
diversos esdeveniments”.

En el vessant esportiu, cal destacar que 254 atletes de 21 nacionalitats 
van participar en una competició que porta el segell de la marca 
Ironman, i que formava part de les proves que s’emmarcaven dins de 
l’Andorra Multiesport Festival. 

El cap de Govern, Xavier Espot, va assenyalar que el país acull “per segon 
any consecutiu” el Campionat del món de triatló d’hivern, “un signe 
inequívoc de la capacitat i qualitat organitzatives del nostre país per 
rebre competicions d’alt nivell i de caràcter internacional”. També va 
recordar que “el Govern va declarar la primavera passada l’esport com a 
sector d’interès nacional sota el ferm convenciment que tant la pràctica 
de l’esport amateur com la celebració de proves esportives d’alt nivell 
són atractius que també contribueixen a diversificar la nostra economia 
i també l’oferta turística”, i va finalitzar la seva intervenció desitjant sort a 
tots els participants, amb una menció especial per a l’únic representant 
andorrà, Carlos Andrés Mejía Gallego.

En la mateixa línia, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi 
Gallardo, va destacar l’excel•lència d’Andorra organitzant esdeveniments 
del màxim nivell i va assenyalar que “les activitats econòmiques 
vinculades  al mon de l’esport ja representen el 8% del PIB del país”. 
Paral•lelament Gallardo va remarcar la importància de l’esport, “no 
només en la seva vessant competitiva sinó també a l’hora de promoure 
la innovació i generar nous models de negoci”. A la finalització de l’acte 
va tenir lloc l’entrega de medalles del mundial de biatló júnior que 
tot just es disputava aquell dia i que per primer cop a la història es va 
organitzar de forma conjunta amb la prova de triatló. Els cònsols de la 
parròquia, Josep Majoral i Mireia Codina van prendre part en l’entrega de 
medalles.



EL COMÚ AMB TU / 1r trimestre 2022  32

ESPORTS Comú de Sant Julià de Lòria

EL COMÚ AMB TU / 1r trimestre 2022  33

ESPORTS Comú de Sant Julià de Lòria

LAUesport va lliurar a Càritas 
parroquial un xec amb part de la 
recaptació de la darrera cursa de 
Sant Silvestre
Els cònsols, Josep Majoral i Mireia Codina van lliurar al president de 
Càritas parroquial, Jordi González un xec amb part de la recaptació de la 
darrera cursa de Sant Silvestre. L’import era de 605 euros i els mandataris 
van fer el lliurament en nom de LAUesport que és qui va organitzar la 
cursa que es va poder celebrar el passat desembre pràcticament com 
s’ha fet sempre, perquè encara s’havien de complir algunes mesures 
sanitàries. El president de l’entitat lligada a l’Església va agrair el nou 
gest de la corporació, ja que Càritas de Sant Julià de Lòria és una de 
les entitats a la qual el Comú cedeix més recaptacions per diversos 
esdeveniments.

El campionat del món de triatló d’hivern va tornar a la parròquia amb més participació 
i importants novetats 
La cota 2000 de Naturland va acollir els dies 12 i 13 de febrer, la cinquena edició de la Festa del Nòrdic. Ho va fer però, amb la mirada posada en els estaments 
internacionals per tal que homologuin les pistes d’esquí de fons per acollir campionats a nivell europeu. Sobre aquest darrer aspecte, el cònsol major, Josep 
Majoral va comentar que “el pas ja s’ha donat i ara s’està treballant des del vessant tècnic amb l’objectiu d’obtenir l’aprovació i després ja veurem si demanem 
acollir campionats”.

Les proves que van tenir lloc van ser tres: skicross, biatló i esquí de fons en la disciplina de marxa. Les dos primeres el dissabte dia 12 i la tercera el diumenge 
dia 13. També hi va haver una raquetada però de caràcter popular, per tant sense rang de competició. El director de LAUesport, Òscar Balcells, va explicar que la 
participació estava sent molt bona i que cada cop hi havia més inscrits. En total cada dia van competir entre 80 i 100 esquiadors en totes les categories.  

Balcells es va referir al bon moment que viu el Nòrdic Esquí Club Naturland-La Rabassa i els bons resultats que estan obtenint alguns dels esquiadors. “Estem al 
voltant de 50 esquiadors el que representa una molt bona evolució perquè vam començar amb una vintena”, va manifestar Balcells que va ha afegir que “s’està 
fent un bon treball, que sumat a l’aposta que s’està fent des del Comú és el que ha propiciat aquest creixement”.
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Les excursions, que es van organitzar sota reserva i amb inici a les 18h a la 
terrassa de La Borda, van consistir en passejades d’aproximadament 1h30 
pel bosc de La Rabassa.

Tota activitat nocturna es va iniciar amb una breu explicació per part dels 
monitors guies, i tot seguit els participants agafaven el vehicle o les raquetes 
i encetaven una passejada guiada que permetia veure i descobrir paisatges 
espectaculars. Cada sortida es va adaptar als nivells dels participants i a les 
condicions meteorològiques, on es va poder visitar l’entorn del Port Negre. A 
mitja excursió els visitants gaudien d’una parada al refugi de Roc de Pimes 
amb una beguda calenta al voltant del foc.

Totes les excursions van finalitzar amb un sopar temàtic al restaurant La 
Borda de Conangle amb menú fondue o txuletón acompanyat d’una escudella 
casolana i d’una taula d’embotits del país per tancar una nit especial al 
voltant de la llar de foc.

Naturland va encetar les jornades 
d’educació emocional de La Granja 
Pirineus®.
Al mes de febrer van tenir lloc les primeres visites de grups escolars 
a Naturland per dur a terme les activitats i dinàmiques d’educació 
emocional proposades pel mètode La Granja®. Amb l’objectiu de millorar 
la convivència al grup classe, la motivació i implicació dels alumnes, i la 
consciència emocional, entre d’altres, les classes van realitzar un conjunt 
d’activitats dirigides que permeten desenvolupar aquestes habilitats. Les 
jornades, desenvolupades durant un matí, es van iniciar a les 10 hores i 
s’allargaven fins a les 14.30h. En aquest horari, els alumnes, dividits per 
grup classe i acompanyats del seu tutor, van dur a terme un conjunt de 
dinàmiques gestionades per un educador emocional. Totes les dinàmiques 
van transcórrer a les instal•lacions de Naturland, en activitats com l’airtrekk 
i la tirolina, que permeten gestionar la valentia i la por, o el circuit aventura 
que possibilita analitzar l’estil de lideratge o l’empatia, entre altres.

El Mètode La Granja© es dedica a apropar als nens i adults el món de la natura, 
alhora que s’entrenen les competències emocionals a través d’activitats i 
altres circuits d’aventura amb un mètode propi i amb resultats demostrats i 
avalats científicament (GROP, Grup de Recerca en Orientació Pedagògica de 
la Universitat de Barcelona). Així doncs, la Granja ha creat una metodologia 
basada en la pràctica i l’entrenament de competències emocionals de 
nens, joves i adults amb resultats que demostren canvis significatius entre 
l’abans i el després en les 5 dimensions de les competències emocionals 
(consciència, regulació, autonomia, competència de vida i de benestar).

Naturland va superat lleugerament la 
facturació del mateix període 
que el 2019
Naturland va cloure el període de vacances de Nadal amb una facturació 
lleugerament superior a les mateixes dates que la darrera temporada 
precovid, la 2019/2020. El centre va aconseguir que la despesa mitjana dels 
clients fos un 60% superior, i d’aquesta manera, es mantenia la tendència i 
l’estratègia comercial marcada per la nova direcció des de l’estiu 2020, en la 
que es prioritza el servei als clients, el control d’aforament, la diversificació 
d’activitats i una millor i més variada oferta de restauració.

Totes les activitats van estar en funcionament durant 16 jornades, del 25 de 
desembre al 8 de gener. Els dies de més afluència van ser els que van de 
l’1 al 4 de gener i el públic va ser eminentment de proximitat, tant catalans 
com francesos. El producte més venut va ser l’entrada Aventura, que inclou 
activitats a les dues cotes, amb dues baixades al Tobotronc. 

Pel que fa a l’esquí de fons, l’esport va continuar registrant xifres altes 
d’ocupació, amb dies que es van omplir tots els horaris de les classes 
col•lectives, fet que demostra l’alt interès que desperta la proposta, cada 
vegada més, entre el públic familiar.

La nova botiga de lloguer de material va facilitar la recollida i l’organització 
de les activitats. Les sortides en motos de neu, les noves motos elèctriques 
“moonbikes” i les rutes a cavall van ser també activitats que van presentar 
moltes demandes i que van omplir en molts casos les franges horàries 
disponibles. Cal destacar la gran acollida que va tenir el menú festes que 
oferia el restaurant de la Borda, amb plats elaborats especialment per 
aquelles dates, amb diversitat d’opcions per a tots els gustos, i com sempre 
cuinats amb productes de qualitat i de proximitat.

Bona rebuda de les activitats nocturnes 
a Naturland

Durant la temporada d’hivern 2021/2022 Naturland ha dut a terme diferents 
activitats nocturnes a la cota 2000 amb bona rebuda per part dels visitants.
Naturland ha organitzat durant els dissabtes més remarcables de la 
temporada, sobretot aquells que coincidien amb festivitats o lluna plena, 
un conjunt d’excursions nocturnes per gaudir del bosc de La Rabassa al 
capvespre. Les activitats escollides per aquestes dates van ser les sortides 
guiades amb raquetes de neu, les excursions en motos de neu o les 
excursions en les noves moonbike. 



EL COMÚ AMB TU / 1r trimestre 2022  34

NATURLAND Comú de Sant Julià de Lòria

www.santjulia.ad


