
EL COMÚ AMB TU 10
RECULL TRIMESTRAL DE LA GESTIÓ DEL COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA ABRIL > JUNY 2022

Liquidació comptes
El Comú va celebrar una sessió 

plenària al mes de maig en què es va 

presentar el tancament de comptes 

de l’exercici 2021. La corporació va 

tancar les xifres de l’any passat amb 

un superàvit de 907.694 euros i ha 

aconseguit reduir l’endeutament 

total respecte el 2020 en més de 

430.000 euros, el que representa un 

122% del sostre total del 200% que 

permet la Llei de Finances Comunals. 

Uns bons números tenint en compte 

que era un exercici pressupostari 

aprovat en plena pandèmia.

Sant Julià de Lòria té els recursos hídrics garantits 
a futur inclús si la població creixés de forma 
exponencial
La posada en marxa d’un nou dipòsit d’aigua al quart de Nagol, a tocar del poble de Certers, ve a completar una àmplia xarxa de la qual disposa 
la parròquia per fer front als compromisos hídrics actuals i els que puguin venir. Inclús, si es produeix un augment massiu de la construcció el 
que significaria també un increment molt important pel que fa al nombre d’habitants, tot i que això no s’espera. La gran tasca desenvolupada pel 
departament d’aigües al llarg dels anys i la previsió de les diferents administracions a l’hora de valorar les necessitats del moment i les futures, fan 
que Sant Julià de Lòria sigui una parròquia on el recurs més important que necessitem per viure el nostre dia a dia estigui completament garantit.

Ordinació Madriu
Quan semblava que tot estava enllestit 

per aprovar de forma definitiva una 

ordinació conjunta per a la gestió de 

la vall del Madriu-Perafita-Claror, la 

intransigència del comú d’Escaldes-

Engordany ha deixat el text en punt 

mort. De fet, la cònsol escaldenca, 

Rosa Gili ni tan sols va ser present en 

la darrera reunió celebrada a l’edifici 

administratiu El Molí el que va ser 

rebut amb cert malestar per part dels 

cònsols de les altres tres parròquies 

amb territori a la vall, entre les quals 

Sant Julià de Lòria.

FESTAC
La corporació continua apostant 

per reptes innovadors i en aquesta 

ocasió patrocina amb 20.000 euros 

el FESTAC, el primer festival de teatre 

de carrer que tindrà lloc a diversos 

indrets de la parròquia la propera 

tardor. Concretament els dies 14, 15 

i 16 d’octubre. El projecte va en la 

línia de continuar posicionant la 

parròquia com a referent nacional 

en l’àmbit teatral i potenciar l’oferta 

d’espectacles de carrer, ja que s’ha 

constatat que funcionen molt bé com 

ara la Vila Medieval o la Festa Major.

Turisme Sostenible
Un cop la parròquia va obtenir 

la qualificació de destí turístic 

sostenible atorgada per l’Institut de 

Turisme Responsable, ara es dona 

un pas més per mirar d’involucrar 

en el projecte a la part comercial 

de la parròquia susceptible de ser 

d’interès turístic. Així, l’empresa 

auditora Unida farà una campanya 

de visites a uns 25 establiments per 

oferir-los la possibilitat de sumar-

se a la xarxa per la qual cosa caldrà 

una certificació de la qual el Comú 

n’assumirà el 50% del cost.
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EDITORIAL
Aigua garantida a futur i consum 
responsable

En l’actualitat, la parròquia disposa de dotze dipòsits 
d’aigua repartits per tot el territori de la parròquia. Aquests 
magatzems tenen una capacitat de més d’11 milions i mig 
de litres. Juntament amb aquestes dades, la inauguració 
d’un nou dipòsit al quart de Nagol garanteix encara més 
el subministrament actual i el que pugui venir en un futur 
degut a l’augment de la construcció de nous habitatges i 
el corresponent increment demogràfic. En aquest sentit, 
el cònsol major va assegurar en l’acte celebrat el 27 de 
juny que no s’espera que Sant Julià de Lòria tingui un 
creixement destacat en els propers anys.

No obstant això, és important conèixer la importància 
de l’aigua, bàsica en la nostra vida diària i  fer-ne un ús 
convenient. Tot i que la Terra té més del 70% de la seva 
superfície coberta d’aigua, ens cal tenir molta cura sobre 
el seu consum. Com és sabut la immensa majoria és 
aigua de mars i oceans per tant salada, que si no segueix 
un procés determinat de dessalinització no és apta pel 
consum humà. 

Amb la reflexió que avui per avui s’ha produït un canvi 
històric en el desenvolupament demogràfic del nostre 
planeta, ja que la població urbana supera amb escreix la 
població rural. Això representa un impacte en els sistemes 
urbans d’abastament d’aigua, un recurs imprescindible que 
en determinades situacions climàtiques es pot fer escàs. 
No és el cas de la nostra parròquia, però hem d’aprendre 
a conviure amb sentit de la responsabilitat i fer-ne un ús 
sostenible del recurs més preuat i més necessari per a la 
vida dels humans, els animals, i el camp. 
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EL TEMA CENTRAL Comú de Sant Julià de Lòria

Infraestructures

El nou dipòsit d’aigua de Nagol subministra diàriament 160.000 litres a les 
llars del quart
El nou dipòsit d’aigua de Nagol subministra 160 m3 diaris o el que és el mateix, 160.000 litres d’aigua a les llars del quart. L’equipament es va inaugurar 
oficialment a finals de juny amb la benedicció de mossèn Pepe en presència dels cònsols, Josep Majoral  i Mireia Codina i el conseller de Manteniment, Medi 
Ambient i Sostenibilitat, Rossend Duró. Té una capacitat de 700.000 litres d’aigua i el seu cost s’ha situat en torn als 670.000 euros.

És una de les inversions més importants que ha fet el Comú en el que va de legislatura i garanteix l’abastiment a futur encara que la parròquia registri un 
important augment demogràfic, cosa que en cap cas s’espera. Ara per ara, només proporciona aigua al quart de Nagol, però si fos necessari podria arribar fins 
al centre de la parròquia. 

Sant Julià de Lòria disposa d’una de les millors xarxes d’aigua d’Andorra perquè té molta capacitat d’emmagatzematge en els diferents dipòsits que hi ha 
distribuïts per tot el territori i una infraestructura que els interconnecta entre ells. En aquest cas, el dipòsit no era una necessitat estricta i per tant la inversió 
s’ha fet en vistes a futur. 

“Estem tranquils a mig termini pel que fa a la capacitat d’oferir aigua perquè la previsió de creixement de la parròquia no és massa important en comparació amb la 
resta del país”, va manifestar Majoral. L’aigua es capta del riu de Llumeneres, va cap a l’antic dipòsit de Certers i quan aquest està ple es trasvassa al nou equipament. 
El tractament es fa a dins del dipòsit on quan arriba l’aigua es filtra i a la sortida se l’injecta el clor i ja està preparada per servir-se com a aigua potable.

Els dipòsits d’aigua de la parròquia 
tenen capacitat per acumular reserves 
de més d’11 milions i mig de litres
Les reserves d’aigua de la parròquia distribuïdes en 12 dipòsits repartits 
per tot el territori superen els 11 milions i mig de litres o el que és el 
mateix 11.520 m3. Els dipòsits on estan emmagatzemats són els següents:

Font de Joans: Dipòsit cilíndric doble (dipòsit 1 exterior de 1.000 m3 i 
dipòsit 2 interior de 1.000 m3) de formigó amb una capacitat total de 
2.000 m3. Té una caseta adossada tancada amb clau.
Borda de l’Arena: Dipòsit cilíndric doble (dipòsit 1 exterior de 500 m3 i 
dipòsit 2 interior de 500 m3) de formigó amb una capacitat total de 1.000 
m3. Té una caseta adossada tancada amb clau.
Bixessarri: Dipòsit rectangular sinple (dipòsit de 40 m3) de formigó amb 
una. Té una caseta adossada tancada amb clau.
Canòlich: Dipòsit cilíndric simple (dipòsit 200 m3). Té una caseta adossada 
tancada amb clau.
Fontaneda: Dipòsit simple (dipòsit de 50 m3) de formigó. Té una caseta 
adossada tancada amb clau.

La Rabassa: Dipòsit rectangulars doble (dipòsit 1 exterior de 30 m3 i 
dipòsit 2 interior de 30 m3) de formigó amb una capacitat total de 60 
m3. Té una caseta adossada tancada amb clau.
Plana del Banc: Dipòsit cilíndric doble (dipòsit 1 exterior de 1.000 m3 i 
dipòsit 2 interior de 1.000 m3) de formigó amb una capacitat total de 
2.000 m3. Té una caseta adossada tancada amb clau.
Montllobar: Dipòsit cilíndric doble (dipòsit 1 exterior de 1.500 m3 i 
dipòsit 2 interior de 1.500 m3) de formigó amb una capacitat total de 
3.000 m3. Té una caseta adossada tancada amb clau.
Coll Jovell: Dipòsit cilíndric doble (dipòsit 1 exterior de 1.000 m3 i dipòsit 
2 interior de 1.000 m3) de formigó amb una capacitat total de 2.000 m3. 
Té una caseta adossada tancada amb clau.
Aixirivall: Dipòsits rectangulars dobles (dipòsit 1 exterior de 85 m3 i 
dipòsit 2 interior de 85 m3) de formigó amb una capacitat total de 170 
m3. Tenen una caseta adossada tancada amb clau.
Certers: Dipòsits rectangulars doble (dipòsit 1 exterior de 150 m3 i 
dipòsit 2 interior de 150 m3) de formigó amb una capacitat total de 300 
m3. Tenen una caseta adossada tancada amb clau.
Quart de Nagol: Dipòsits rectangulars simples (dipòsit 700 m3) de 
formigó amb una capacitat total de 700 m3. Tenen una caseta adossada 
tancada amb clau.
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SESSIONS PLENÀRIES Comú de Sant Julià de Lòria

El Comú tanca l’exercici del 2021 amb 
un superàvit de més de 900.00 euros i 
redueix el deute total en 430.000 euros  
El Comú va tancar l’exercici pressupostari del 2021 amb un superàvit de 
907.694 euros i va aconseguir reduir l’endeutament total respecte el 2020 en 
més de 430.000 euros, el que representa un 122% del sostre total del 200% 
que permet la Llei de Finances Comunals. 

L’aprovació dels comptes, però, no va comptar amb el suport de la minoria 
de Desperta Laurèdia que es va abstenir perquè “entenem que és fruit d’un 
alt volum de despeses reconduïdes de l’any 2021 cap al 2002 i per certes 
despeses pressupostades que no s’han acabat de dur a terme”, segons va 
manifestar el conseller Cerni Cairat.

Per la seva banda, el cònsol major, Josep Majoral va atribuir les bones xifres 
a “una gestió acurada i flexible feta amb prudència perquè sortim d’una 
pandèmia a la qual ara s’ha sumat la guerra a Ucraïna”.

El total compromès de despeses va ser de 15.719.611 euros, el que representa 
un 89,86% del pressupostat, mentre que el total liquidat ascendeix a 
13.621.031 euros el que suposa un 77,86% d’execució.

Diferències per l’abocador de terres
Un dels temes de controvèrsia de la sessió, tot i no figurar en l’ordre del dia en 
què es van aprovar els comptes, va ser el projecte d’ampliació de l’abocador 
de terres de La Rabassa. Cairat es va queixar primer de les formes perquè “el 
projecte es va tirar endavant sense informar-nos, per després dir que la seva 
consecució “representarà un alt impacte en el paisatge de la zona i molèsties 
als veïns” pel gran volum de trànsit de camions que hi hauria. 

El cònsol li va recordar que de moment l’únic que s’ha encarregat és un 
projecte d’enginyeria per veure si és possible l’ampliació i que encara no hi 
ha res decidit sobre la seva posada en funcionament. “El que és evident és 
que avui Andorra té una problemàtica important amb els abocaments de 
terres i el que hem volgut fer és anticipar-nos”, va dir Josep Majoral. 

El mandatari va insistir en què una problemàtica de país s’hauria d’abordar 
des de totes les administracions locals i que “la solució òptima i la més 
sostenible és que cada comú en disposés d’un abocador”. I a més, també va 
assenyalar les conseqüències socials del problema “pel que suposaria per 
a moltes famílies que molt personal perdés la feina pel fet que les obres 
s’hagin d’aturar per manca d’espai per abocar les terres”.

En la sessió també es va aprovar un crèdit extraordinari de 50.000 euros per 
poder finançar la impermeabilització de diferents dipòsits d’aigua potable i 
un altre de 180.000 per a l’eixamplament i millores de diversos trams viaris 
a les carreteres secundàries de Fontaneda i La Rabassa a la zona d’Auvinyà.
Al final de la sessió, el cònsol va adreçar una carta a la consellera de la minoria 
Maria Àngels Aché per demanar-li que lideri la reconstitució de l’Associació de 
comerciants de la parròquia inactiva des de fa anys. Majoral li va oferir tot el 
suport personal i d’efectius del Comú per dur a terme aquesta tasca. 

En una primera sessió prèvia, es va adjudicar com és habitual en les dates 
prèvies al començament de l’estiu, l’arrendament en pública subhasta de 
la muntanya de Francolí que es va emportar per un import de 400 euros 
l’agricultor de Fontaneda, Jordi Ramoneda.
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PROTOCOL Comú de Sant Julià de Lòria

La Sala Sergi Mas va acollir un acte 
per commemorar el Dia Mundial dels 
Refugiats amb testimonis directes 
d’Ucraïna i Síria
El dia 20 de juny, la sala Sergi Mas Casa Comuna es va obrir per commemorar 
el Dia Mundial dels Refugiats i la història que porten al darrere. Sota el 
títol “Andorra, país d’acollida. Compartint experiències”, el ministeri d’Afers 
Socials va voler donar a conèixer la campanya d’enguany centrada en 
la cançó del cantautor Quim Salvat “Entre fronteres”. El tema vol donar 
visibilitat a la crisi humanitària que es pateix arreu del món, amb persones 
que han hagut de fugir de les seves zones d’origen a causa de situacions 
de conflicte i de persecució, així com sensibilitzar sobre la necessitat de 
donar-hi resposta i solucions. 

L’esdeveniment també va servir de punt de trobada entre persones 
refugiades que van compartir les seves experiències. Des del Govern es van 
fer parlaments per explicar la necessitat d’acollir persones que fugen d’un 
conflicte, com ara el d’Ucraïna. La majoria dels assistents a l’acte van ser 
famílies que procedeixen d’aquest país i per aquest motiu la presidenta de 
l’Associació d’Ucraïnesos va fer de traductora dels discursos. També es va 
comptar amb un intèrpret de llengua de signes. 

La secretària d’Estat d’Afers Socials, Teresa Milà,  va explicar que de forma 
progressiva unes setanta persones que estan en apartaments turístics i 
hotels aniran a un hotel del Tarter. Aquesta setmana hi aniran unes trenta. 
També vam poder escoltar un dels quatre testimonis que van arribar 
escapant de la guerra i que han compartit el seu periple. 

En tots ells, però hi ha un sentiment comú, el de gratitud. Gratitud per la 
rebuda amb els braços oberts i tota l’ajuda rebuda. Una assistència que 
esperen poder tornar, però que de moment, no saben quan arribarà. En 
Mustapha D’Assís ha hagut de fugir de dues guerres, primer la de Síria i 
després la d’Ucraïna. Aquesta és la segona vegada que intenta començar 
una nova vida lluny de la violència. 

Milà també va explicar que, a hores d’ara, ja hi ha 37 persones que estan dins 
del mercat laboral. També tenen constància que, tot i que no han tingut cap 
baixa oficial a immigració, una desena de persones voldrien tornar a casa. 
En relació amb la problemàtica de cobrament de nòmines per part de 
refugiats que treballen per companyies internacionals, des del Govern van 
explicar que es van reunir amb l’associació per tal de solucionar-ho.

La nova presidenta d’Unicef va fer la 
visita de cortesia per presentar-se 
als cònsols
Després de ser escollida nova presidenta d’Unicef, Geòrgia Pont va 
començar una ronda de visites de caràcter protocol•lari per diverses 
institucions per donar-se a conèixer i informar sobre els projectes 
més immediats que l’organisme té a sobre de la taula. En arribar el 
torn dels comuns, Pont va visitar a primers de maig el de Sant Julià de 
Lòria on va ser rebuda pels cònsols, Josep Majoral i Mireia Codina. En 
la visita també van estar presents l’antecessora de Pont, Laura Álvarez 
i el director de l’ens de Nacions Unides, Albert Mora.



EL COMÚ AMB TU / 2n trimestre 2022  6

PROTOCOL Comú de Sant Julià de Lòria

L’alta representant de l’ONU, Virgina 
Gamba va visitar Casa Comuna i va signar 
al llibre d’honor en presència dels cònsols

Els cònsols Josep Majoral i Mireia Codina van rebre a Casa Comuna la visita 
de la representant especial del secretari general de les Nacions Unides per 
als infants i els conflictes armats, Virginia Gamba, acompanyada d’Anne 
Karin Schintgen, cap de l’Oficina d’enllaç per Europa per als infants i 
conflictes armats. Gamba va quedar impressionada per la bellesa austera 
de l’espai i va signar al llibre d’honor del Comú després de rebre uns regals 
per part dels cònsols.

L’acte va tenir lloc el darrer dia del mes de maig en què l’alta representant 
argentina també va pronunciar una conferència a la Sala Sergi Mas 
organitzada pel Ministeri d’Afers Exteriors i la Universitat d’Andorra sota 
el títol “Infants i conflictes armats”. L’acte va comptar amb la presència 
dels estudiants del màster en Educació de la Universitat d’Andorra, ja que, 
en col•laboració entre el Govern i el centre educatiu, la conferència es va 
incloure en el currículum d’aquest màster.

La visita –la primera oficial de Gamba al Principat– s’emmarcava en l’estreta 
col•laboració entre el Govern d’Andorra i l’Oficina de la representant 
especial del secretari general de l’ONU per als infants i els conflictes armats, 
que va començar el 2007 i que des de llavors s’ha mantingut de manera 
ininterrompuda amb contribucions econòmiques voluntàries anuals per 
part del Govern en benefici d’aquest ens.

Els cònsols van rebre el nou 
president per a la Comissió Nacional 
Andorrana per la UNESCO

El nou president de la Comissió Nacional Andorrana per la UNESCO, 
Salomó Benchluch, va ser rebut a finals d’abril pels cònsols, Josep Majoral 
i Mireia Codina, en una visita que, més enllà de la cortesia institucional, 
va servir per tractar dossiers de treball. Benchluch va assistir acompanyat 
del secretari general de la CNAU, Jean-Michel Armengol, i entre els temes 
que es van posar a sobre de la taula, hi havia la col•laboració entre 
els dos organismes per organitzar les jornades per apropar l’ArtCamp 
a les famílies. En aquest mateix número donem més informació sobre 
aquesta iniciativa.part del Govern en benefici d’aquest ens.



EL COMÚ AMB TU / 2n trimestre 2022  7

OBRES I INFRAESTRUCTURES Comú de Sant Julià de Lòria

Actualment, el Comú té diversos magatzems llogats que utilitza com a 
deixalleria, i com va explicar Majoral, aquí rau la importància de “tenir unes 
instal•lacions amb bones condicions tècniques, adequades també per al 
personal que hi treballa”.

En un altre ordre de coses, preguntat per l’estat actual de la zona de la 
Portalada, el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, va recordar que 
es tracta d’una problemàtica que ara com ara continua judicialitzada, tot 
i que s’espera arribar a una solució com més aviat millor. En relació amb 
els possibles moviments de terres, va posar en relleu que la zona “està 
totalment estabilitzada”, malgrat que es continua monitoritzant perquè 
“està viva”. El que és cert, però, és que “ara ja fa molts mesos que està 
estable, però és una zona que continuem controlant i que, per altra banda, 
continua amb el seu procés judicial”.

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.

Els costos de construcció de la nova 
deixalleria s’abaratiran gràcies a una 
parcel•la que el Govern cedirà al Comú
La parròquia disposarà a mitjans del 2023 d’una nova deixalleria després 
que l’esllavissada a la Portalada del 2019 inhabilités el magatzem comunal 
que la corporació tenia ubicat a la zona. L’equipament s’instal•larà a la CG1, 
tot just davant d’Automòbils Pyrénées, en un punt on el Govern disposa 
d’un terreny de 35 metres quadrats que limita amb la parcel•la propietat de 
la corporació local i que ha cedit al Comú. 

Aquesta cessió, que es va materialitzar amb la signatura d’un conveni, 
permetrà abaratir els costos de construcció de l’equipament de forma 
substancial, ja que s’estalviaran tasques d’excavació. També facilitarà l’accés 
a la infraestructura i farà guanyar superfície a l’interior de l’edifici.

El cònsol major, Josep Majoral va anunciar que el Comú ja disposa del projecte 
constructiu de la nova deixalleria i la voluntat és iniciar el projecte, “tan aviat 
com sigui possible”. De fet, està previst que l’actuació comenci a principis 
de l’any vinent si es respecten els terminis i que l’estiu del 2023 ja estigui 
enllestida la nova deixalleria. El cost aproximat seria de dos milions d’euros.
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MEDI AMBIENT Comú de Sant Julià de Lòria

De fet, tots tres comuns van acusar Escaldes d’impedir treure a concurs 
una aplicació que permeti que els ecoguardes puguin comunicar al comú 
corresponent una incidència determinada perquè, segons s’argumenta des 
d’Escaldes, “no volen tenir dues aplicacions d’incidències ja que Escaldes 
ja en disposa d’una per tot allò que afecti el territori urbà”, segons va 
explicar Josep Majoral.

També va parlar de bloqueig el cònsol menor d’Andorra la Vella en dir que 
“ja dura uns quants mesos i tot els projectes en marxa estan aturats perquè 
l’ordinació és un instrument imprescindible perquè la comissió de gestió 
funcioni d’una forma homogènia”. David Astrié va ser molt contundent 
en assenyalar que un dels dubtes que Escaldes expressa per no aprovar 
l’ordinació és que “ells tenen el 70% del territori de la vall i aquí li voldria 
recordar a la cònsol que confon la titularitat amb la gestió”.

Astrié va rememorar que quan Andorra la Vella i Escaldes es van separar 
al 1978 perquè aquesta darrera esdevingués parròquia, la delimitació 
administrativa del territori que es va fer només va afectar la part urbana 
fins a la carretera de La Plana i es va dir que la resta es faria més 
endavant. “Com que no es va fer i hi ha una sentència de l’any 2012 
que diu que la part comunal és indivisa, afirmacions com aquestes és 
enganyar la gent”, va reblar Astrié. 

L’ordinació per gestionar la Vall 
del Madriu continua bloquejada 
i tres comuns ho atribueixen a la 
posició del d’Escaldes
El Comú d’Escaldes-Engordany continua bloquejant l’aprovació definitiva de 
l’ordinació per gestionar de forma conjunta el territori de la Vall del Madriu 
Perafita-Claror. Això és el que pensen els consols menors d’Andorra la Vella 
i Encamp, David Astrié i Jean-Michel Rascagneres i el cònsol major de Sant 
Julià de Lòria, Josep Majoral.

Al maig, estaven previstes dues reunions a Sant Julià de Lòria: una del 
consell assessor i una altra de la comissió de gestió. Aquesta darrera es va 
haver  d’anul•lar perquè a última hora la cònsol major d’Escaldes, Rosa Gili 
es va  absentar, causant l’estupor de la resta de mandataris amb territori 
a la vall. L’absència d’un dels quatre membres impedeix prendre qualsevol 
mena d’acord i per tant tres administracions continuen a l’espera que 
Escaldes prengui la decisió d’aprovar en sessió plenària el que ells ja han 
aprovat des de fa molt de temps: l’ordinació. 

“És sorprenent que una ordinació aprovada en la comissió de gestió pels 
quatre comuns ara fa un any i mig amb roda de premsa inclosa no es pugui 
ratificar plenament perquè ara un diu que hi ha coses que no li encaixen”, 
va manifestar Majoral, que també va qualificar la posició d’Escaldes de “poc 
rigorosa i de manca de voluntat per poder avançar”.

Hi ha un document de l’any 2003 -un any abans de la declaració de la VMPC 
com patrimoni de la UNESCO- signat pels quatre comuns i el llavors ministre 
de Cultura, David Montané en el que es recollia el compromís integral de 
gestionar el territori de forma conjunta. 

“Vist això, el que es vol des d’Escaldes és trencar-ho tot”, va dir Majoral. 
De la seva banda, el cònsol menor d’Encamp va manifestar: “m’ha sorprès 
molt l’absència de la cònsol d’Escaldes perquè la importància de la reunió 
requeria de la seva presència i això provoca un bloqueig”. Rascagneres va 
dir que “el text de l’ordinació s’adapta a les circumstàncies actuals i la 
postura escaldenda no permet avançar”.
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Un dia després, el comú escaldenc va convocar una roda de premsa en 
la que Rosa Gili va defensar, a capa i espasa, la potestat de la corporació 
al territori que disposa a la vall del Madriu-Perafita-Claror de manera 
individual, on, tal com figura al pla de gestió de l’espai natural, cada 
administració té dret a fer-hi el que vulgui, sempre que compleixi amb el 
que s’estableix al conveni de la Unesco, sense necessitat de compartir-ho 
o informar a la resta de comuns. 

Gili es va defensar de les acusacions de la resta de corporacions per la seva 
absència a la reunió de dimarts, afirmant que va patir “un imprevist” i que 
va avisar al cònsol lauredià. En aquest sentit, la cònsol escaldenca va fer 
una retrospecció dels convenis i acords signats per delimitar els terrenys de 
l’espai natural davant la voluntat, a finals dels anys 80, de construir un camp 
de neu a la zona tripartida entre Sant Julià, la capital i Escaldes, a través dels 
quals es demostra que “la parròquia disposa d’un 72,70% del territori de la 
vall”, una realitat que havia estat qüestionada per Astrié. 

Davant les consideracions del mandatari encampadà, Jean Michel Rascagneres, 
va assegurar que Escaldes no té la voluntat de bloquejar l’ordinació, però 
disposa del dret “legítim” a defensar el que és de la seva propietat i dels 
ciutadans de la parròquia. “No tenim cap intenció imperialista de conquistar 
altres comuns”, va posar en relleu.

Amb la voluntat de resoldre les divergències entre les administracions 
comunals, els cònsols escaldencs van recordar que el passat 21 de febrer 
van fer arribar a la resta de comuns una llista d’esmenes a l’ordinació i que 
esperen que “recapacitin” i vulguin “tornar a asseure’s” per poder arribar 
tots plegats a un acord a quatre bandes. “Les decisions que es prenen a 
la comissió de gestió es prenen per una unanimitat, no hi ha majories 
aquí, però sembla que Escaldes ha de fer el que se li diu i nosaltres no ho 
podem acceptar. Cap comú és més un altre per decidir”, va dir Gili. 

Tanmateix, va apuntar, que davant una resposta negativa, des del comú 
d’Escaldes estan disposats a presentar la seva pròpia ordinació d’accés al 
territori d’administració única, ja que, tal com ha destacat la cònsol, “no ens 
neguem a col•laborar en aquells indrets de gestió tripartida o indivisible”, 
però “tenim tot el dret del món d’aprovar ordinacions al nostre territori”. 

“No ens neguem a col•laborar en aquells indrets de gestió 
tripartida o indivisible”, però “tenim tot el dret del món 

d’aprovar ordinacions al nostre territori”. 

Modificació de la normativa d’accés 
al territori lauredià
El Comú modificarà la normativa d’accés rodat a la seva zona de la 
Vall del Madriu-Perafita-Claror, des de la Rabassa fins a Claror. El motiu 
és l’augment de motos i bicicletes que hi passen i el detonant va ser 
la publicació de dos vídeos a les xarxes socials arran dels quals el 
conseller de la minoria Cerni Cairat va presentar un pla d’actuació en 
una sessió plenària.

Cairat va exposar la seva preocupació per l’augment de l’accés de 
vehicles a la zona de la Vall del Madriu-Perafita i Claror que pertany a 
Sant Julià de Lòria. Va dir que hi ha un buit legal i va demanar que es 
faci un estudi de la capacitat de càrrega i de l’erosió que provoquen els 
vehicles a la zona del Camp de Claror i que es dugui a terme, també, 
un inventari de camins per tal de regular-ne els usos. Igualment, va 
proposar un pla de gestió sobre la capacitat de càrrega per controlar 
l’aforament de vehicles amb l’objectiu de preservar el medi natural. 

“La nostra voluntat no és prohibir, és regular”, va indicar el conseller 
de Desperta Laurèdia que va afegir que “el que volem és que en el 
medi natural s’hi pugui fer de tot però d’una manera regulada”. Cairat 
va dir que són propostes que fan des de fa dos anys i que finament 
s’ha posat fil a l’agulla per tenir una normativa realista. 

A més a més, també va demanar la derogació temporal d’un article 
de la normativa actual, ja que “a hores d’ara hi ha un buit legal que 
no permet des de Sant Julià de Lòria aplicar el règim sancionador 
que preveu la nostra ordinació d’accés al medi rodat”. La voluntat de 
la formació és, per tant, que aquestes propostes es traslladin a la 
comissió reguladora “perquè entenem que és un territori gestionat 
conjuntament pels quatre comuns que el conformen”. 

Per la seva banda, el cònsol major, Josep Majoral va assegurar que 
durant el seu mandat és “quan s’ha fet més pel medi ambient a 
la parròquia”, però va veure amb bons ulls les propostes de Cairat 
i va manifestar que s’està estudiant la possibilitat de sancionar els 
ciclistes que van enregistrar un vídeo baixant per Claror.  

Majoral va dir que la setmana anterior es van sancionar quatre 
motoristes, i va agrair la tasca del Cos de Banders tot i que no va 
descartar la possibilitat de signar un conveni amb el Cos de Policia 
per veure si tenen més capacitat de control i d’identificació sobre les 
persones que fan malbé el medi. 

Va reconèixer que, sobretot en el període estival, hi ha un trànsit 
“increïble” des de la Rabassa fins a Claror, i per això ja es va aprovar 
una ordinació que regula l’accés rodat de manera específica en aquest 
espai. Malgrat això, va dir que “s’està treballant per desenvolupar una 
mica més aquesta regulació des de diversos punts”, aplicant accions 
com ara tenir baixada la barrera de l’entrada de manera permanent. I 
va afegir que a nivell jurídic ja es té pre-redactada una ordinació que 
modifiqui l’actual. 
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Els Comú inicia una campanya de 
control amb sancions als infractors 
per l’incivisme d’alguns propietaris de 
gossos
El Comú va iniciar al maig una campanya de control sobre els animals de 
companyia davant la manca de civisme d’alguns propietaris. Així doncs, els 
agents de circulació verifiquen que els gossos estiguin inscrits al cens caní, 
que vagin lligats als espais públics, que portin morrió si són de raça perillosa, 
que facin les seves necessitats als pipicans, que els propietaris recullin els 
excrements i que ruixin amb aigua els orins.

A punt que entri en vigor el Reglament de la Llei de tinença d’animals, 
que estableix sancions que van de 60 a 150 euros i fins a 300 en cas de 
ser reincident, dos agents del Servei de Circulació Comunal fan controls 
intensos per al compliment de la normativa. El Comú recorda que la 
corporació ha invertit prop de 20.000 euros per construir 4 pipicans en 
diferents indrets de la parròquia, així com ha desenvolupat campanyes de 
sensibilització, que estan donant els seus fruits, tot i que encara queden 
propietaris que fan cas omís de la reglamentació per tinença d’animals. 
Igualment, el Comú es gasta 57.000 euros anuals en neteja, una xifra que 
esperen disminuir amb aquestes mesures. L’objectiu, segons va destacar 
el conseller de Manteniment, Medi Ambient i Sostenibilitat, Rossend Duró, 
és que la gent es conscienciï. “Els que son més incívics es trobaran que la 
Llei entrarà en vigor en breu”, va assegurar, tot afegint que des dels comuns 
“estem decidits a aplicar la normativa vigent, i per això hem començat a 
aplicar sancions a tots aquells que no compleixin les normes”. 

El cens d’ADN caní comptava amb el 
genotip de 2.000 gossos a un mes 
que acabés la gratuïtat de l’analítica

Els comuns van tornar a fer una crida a un mes i escaig de tancar la 
campanya de gratuïtat de l’analítica per agilitzar el genotip dels gossos, 
que va passar a ser d’obligat compliment a partir del 15 de juny. Més 
de dos mil gossos ja formen part del registre d’ADN caní i els seus 
propietaris s’han pogut beneficiar de la gratuïtat de la prova assumida 
per sis corporacions. Les parròquies de Canillo, Encamp, Ordino, la 
Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria disposen del formulari 
necessari que es pot recollir al servei de Tràmits dels respectius comuns.  

La campanya de gratuïtat es va posar en marxa el 2021 amb la voluntat 
d’incentivar la participació en aquest registre que va esdevenir obligatori 
per llei el mes de juny. El finançament gratuït del cost de l’analítica que 
representa un estalvi de 28,50 euros va estar vigent fins al 14 de juny. Els 
sis comuns van posar a disposició de la ciutadania la pàgina www.adncani.
com per oferir més informació a  la ciutadania i resoldre tots els dubtes.

Tots els animals genotipats disposen d’una xapa que els identifica 
amb un codi QR que porten al collaret. Un dels principals avantatges 
d’aquest nou cens és recuperar l’animal en cas de pèrdua o robatori, 
gràcies a la informació del genotip, una eina de màxima fiabilitat en la 
seva identificació. El cens d’ADN permetrà també identificar les actituds 
incíviques per part dels propietaris, com l’abandonament dels animals i 
la deixadesa a l’hora de recollir els excrements de la via pública.
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El 14è Consell d’Infants es va cloure 
amb la satisfacció dels joves consellers 
per l’atenció del Comú a les seves 
demandes
Casa Comuna va viure la sessió de cloenda de la 14ena edició del Consell 
d’Infants en què es va respirar una certa satisfacció per part dels joves 
consellers i l’alumnat que representen, pel compliment que el Comú havia 
fet de les seves demandes.

La cura pel medi ambient, l’embelliment de la parròquia, l’arranjament 
d’algunes fonts malmeses, un cinema, una màquina de reciclar plàstics 
i disposar de més zones verdes van ser algunes de les propostes que els 
representants dels alumnes de 4art i 5è curs de les escoles francesa i 
andorrana van posar a sobre de la taula. 

En una jornada que feia dos anys que no es vivia, ja que Casa Comuna estava 
plena de gom a gom, els cònsols van interactuar amb els vuit representants 
i els van comentar que valoraran les accions a dur a terme en la mesura del 
possible. La sessió va ser molt sorollosa amb forts i continus aplaudiments 
per part dels alumnes cada cop que escoltaven alguna de les propostes 
llegides pels seus representants.

El cònsol major, Josep Majoral també va valorar molt positivament la iniciativa, 
ja plenament consolidada, i va donar les gràcies a tots els que any rere 
any fan que sigui possible, en especial al departament de Social del Comú. 
“Cal posar de relleu que les demandes que ens fan son per posar solució 
a problemes reals de carrer que a vegades des del consistori passem per 
sobre”, va remarcar Majoral, que va afegir que “és una generació que puja 
mostrant molta sensibilitat a la qüestió del medi ambient”.

En un altre ordre de coses, els cònsols van lliurar els tres premis del concurs 
d’embelliment de balcons que justament havien proposat des del Consell 
d’Infants i que es va tancar el 12 de juny.
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El Comú va lliurar les claus dels horts 
socials i dues parcel•les es destinen a 
cultius per proveir d’aliments Càritas 
parroquial

La cònsol menor, Mireia Codina i la consellera de Social, Maria Servat 
van lliurar les claus dels horts socials del Dau i del Ganxo en un 
acte celebrat a l’auditori Rocafort. Enguany és la 13a edició d’aquesta 
iniciativa social que organitzen conjuntament el Comú i la Fundació 
Julià Reig. Són 22 les parcel•les que es van lliurar de les 24 disponibles, 
el que permet destinar dues d’elles al conreu de vegetals per a Càritas. 
Aquestes son responsabilitat de tots els hortolans i sobre aquest aspecte 
Codina va destacar que “penso que és l’hort més ben cuidat de tots 
perquè saben que el que surt d’allà va per a les famílies necessitades.”

Enguany, els arrendataris poden treballar en millors condicions perquè, a 
més de les obres que es van fer l’any passat a la barraca per solucionar 
les filtracions d’aigua, cal sumar l’adquisició d’estris nous. Com és habitual, 
els horts s’entreguen amb la terra preparada i abonada i en el sobre 
que se’ls lliura, els hortolans tenen les claus, el reglament i el contracte.

La concessió de les parcel•les es va fer, com és habitual, després de les 
entrevistes pertinents per validar que els sis nous aspirants responguessin 
als criteris del reglament i normativa actual. 

La iniciativa L’Hort Solidari per 
ajudar les famílies vulnerables de la 
parròquia continua en marxa

L’empresa Tot Natura va lliurar al Comú les llavors amb les quals 
més d’una vintena de pagesos de la parròquia conreen vegetals 
i hortalisses que aniran a parar al rebost de Càritas parroquial. Es 
tracta de la tercera edició del projecte L’Hort Solidari que va néixer 
en plena pandèmia de la COVID-19 per ajudar famílies que, amb la 
crisi econòmica que va comportar el virus, passen dificultats.

Mongetes, patates, tomàquets, enciams, pastanagues, espinacs... son 
algunes de les llavors que els pagesos plantaran i a mesura que vagin 
obtenint els productes ells mateixos els portaran a Càritas. El cònsol 
major, Josep Majoral va explicar que “es treballa en cadena amb una 
finalitat molt clara que és la solidaritat amb la gent que ho necessita més”.

En edicions anteriors, al voltant d’entre 35 i 40 famílies es van 
beneficiar del projecte en el qual enguany s’hi sumen una vintena de 
pagesos. “Al moment de fer l’hort de casa, sembrar una mica més per 
donar-ho a Càritas és gratificant”, va manifestar un d’ells.

L’organització, la coordinació, el seguiment i la publicitat del projecte 
l’assumeix el propi Comú que també va acordar amb els agricultors 
els aliments que conreen, les quantitats i en quines condicions. De 
moment, es van lliurar 3.500 plantes però s’espera que es puguin 
arribar a plantar 8.000.

La idea inicial del Comú era fomentar el consum dels productes 
agrícoles de quilòmetre 0 en els comerços i establiments de 
restauració de la parròquia, però la pandèmia va fer que s’hagués de 
reconduir el projecte per adreçar-lo als més desfavorits.
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El Comú va signar un conveni amb 
Protecció Civil per tal que LAUesport 
pugui ser un alberg provisional 
en cas de catàstrofe
El cònsol major, Josep Majoral i el ministre de Justícia i Interior, Josep 
Maria Rossell van signar un conveni mitjançant el qual LAUesport podria 
esdevenir un alberg provisional en cas de catàstrofe. El director de 
Protecció Civil, Cristian Pons va ser l’encarregat d’explicar a una nodrida 
comitiva encapçalada pels cònsols i el ministre quin seria el funcionament 
en cas que l’equipament hagués d’acollir persones damnificades per un 
aiguat, una esllavissada, un esfondrament o qualsevol altre tipus de 
catàstrofe natural.

Amb la signatura d’aquest conveni, el Govern busca aconseguir indrets dins 
les valls d’Andorra amb les quals donar cabuda, eventualment, a ciutadans 
en el cas que hi hagués algun accident produït per la natura. “Aquests 
albergs es fan en edificis que té el Govern” o mitjançant col•laboracions 
amb els comuns, va manifestar Rossell, remarcant que es tracta d’una 
qüestió preventiva. 

Per la seva part, Majoral, va indicar que el Comú ha cedit uns espais del 
magatzem del centre esportiu d’entre 40 i 50 metres quadrats per poder 
guardar tot el material necessari en cas de necessitat, però va comentar que 
espera que aquest conveni no s’hagi d’utilitzar mai. L’acord té una durada 
inicial d’un any i es renovarà tàcitament per períodes d’igual durada.

Pel que fa a l’alberg provisional que acolliria LAUesport, tal com va explicar i 
mostrar Pons, consta, primer de tot, d’una entrada i d’un punt de recollida de 
dades on es registra a la gent i on se’ls dona una polsera per poder censar 
a tothom. A continuació, a l’espai de la pista poliesportiva s’hi ubicaria la 
zona pròpia de l’alberg amb diferents espais. 

“Trobarem una zona infantil, un punt d’informació i un punt sanitari”, va 
detallar Pons, afegint que també hi hauria un espai de treball per les 
treballadores socials. En aquest punt, també s’hi ubicaria la zona de descans 
al centre del pavelló. “En aquesta zona provisional prop d’un centenar de 
persones hi podrien passar entre 3 i 4 dies”, ja que només hi ha llits de 
campanya i mantes, va declarar.

Pons va remarcar que no es tracta només de trobar un espai per a la zona 
de descans com podria ser el centre esportiu, sinó també d’una sèrie 

d’equipaments propers per cobrir les necessitats bàsiques de les persones 
que hi pugui haver. Així, el tercer pis del centre connecta amb l’Escola 
Francesa on hi ha un espai exterior i també el menjador, amb capacitat de 
fins a 120 cadires per a adults i una zona per a infants amb fins a 60 cadires. 
En aquest sentit, Majoral va destacar que l’equipament és ideal. “Tenim un 
espai per la zona de descans i a la part superior tenim la sort que hi ha 
l’escola i aquesta ja disposa d’una cantina i uns menjadors, i, per tant, la 
coordinació de tot plegat, fa que sigui un alberg òptim”, va indicar.

El desplegament estratègic d’aquests albergs provisionals reforça els 
recursos dels quals ja disposa el departament de Protecció Civil gràcies 
a la col•laboració que va establir amb la Unió Hotelera i Autèntics Hotels 
recentment, que permetria disposar de fins a 7.000 llits en una trentena 
d’hotels.

De moment, Encamp disposa d’un espai similar al Centre Esportiu del Pas 
de la Casa, Andorra la Vella al Pavelló Joan Alay i Ordino a l’Escola Andorrana 
de Segona Ensenyança.
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El bon temps i l’absència total de 
mesures sanitàries van tornar a fer de 
Canòlich una diada multitudinària
La temperatura inusual per l’època de l’any i el fet que enguany la capella 
estigués oberta a tots els feligresos degut a l’absència total de mesures 
sanitàries, van tornar a fer de la diada de la patrona de Sant Julià de Lòria un 
esdeveniment multitudinari. Enguany també es va tornar a ballar sardanes a 
l’esplanada lateral del Santuari de Canòlich i la gent va recuperar les ganes i 
l’esperit familiar i de germanor en la celebració més important de la parròquia 
des del punt de vista de les tradicions.

Així, quan el sol albirava, desenes de persones van començar l’ascensió a 
través del camí o bé per la carretera. A dalt, a les vuit va tenir lloc l’aviada de 
coets i des de bon matí moltes persones s’havien concentrat als exteriors de 
la capella per posar espelmes i esmorzar en algun prat. A les deu del matí 
va arribar un dels moments més esperats pels més incondicionals com és 
la missa dins del temple que des del 2019 no se celebrava i que va oficiar 
mossèn Pepe sense que cabés una ànima més de les que hi havia.

Un dels aspectes programàtics que es va haver de variar degut a la pandèmia 
va ser el repartiment dels pans. Si el 2020 va tenir lloc a l’aparcament del Prat 
Nou -perquè no es va pujar al santuari-, el 2021 es va optar per la fórmula de 
beneir-lo a dos quarts de deu del matí i ja oferir-lo amb l’excepció del tram 
horari de les 12 fins un quart d’una en què té lloc la missa central a l’envelat. 

Això evita les grans aglomeracions de persones que es produïen abans de la 
COVID-19 en què el repartiment només es feia a la finalització de la litúrgia a 
la zona dels berenadors que hi ha a la part inferior del temple. El que sí que 
va ser una completa novetat va ser el repartiment de pans per a celíacs que 
es va fer per primer cop i que en poc temps es van exhaurir.

De la mateixa manera, el fet que el santuari hagués estat obert al públic 
durant tota la setmana també va ajudar a no provocar aglomeracions durant 
el dissabte. Tal com va manifestar, el cònsol major, Josep Majoral, aquest fet va 
ajudar a que la gent pugés amb tranquil•litat i hi ha “persones que s’estimen 
més fer-ho soles que un dia amb tanta gent”. De fet, va explicar que ell havia 
pujat el divendres. 
A banda, també va assenyalar que fa anys molt jovent pujava el dia abans 
a acampar i va lamentar que cada cop són menys els que ho fan. “Recordo 
aquella tradició de pujar abans, era una nit excepcional”, va remarcar.

A la missa tradicional de les 12, que enguany va estar presidida pel copríncep 
episcopal, Joan-Enric Vives, també hi va participar el cap de Govern, Xavier 
Espot, així com consellers generals i tots els membres del Comú. Durant 
l’homilia, Vives, va recordar que l’any vinent es compleixen 800 anys del 
descobriment de la verge de Canòlich per part d’un pastor. En acabar, va 
beneir la parròquia. 

Per la seva banda, Espot va manifestar que Canòlich és un dia molt assenyalat 
per Andorra i per Sant Julià de Lòria, i va posar èmfasi en el fet que els 
ciutadans s’haguessin pogut tornar a reunir. A més, com ja s’havia fet altres 
anys, hi va haver un servei de bus especial que sortia cada hora, des del Prat 
Gran des de les vuit del matí fins les 16.30 hores. 
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Neix el Dia UdA Solidària per recaptar 
fons per a entitats socials i en la primera 
celebració es van obtenir més de 1.100 euros 

La Universitat d’Andorra va celebrar el dia 26 d’abril la primera edició del 
Dia UdA Solidària, una jornada pensada per recaptar fons entre la comunitat 
universitària per destinar-los a una entitat social del país. Enguany, la 
beneficiària va ser l’Associació Andorrana Contra el Càncer (ASSANDCA). D’altra 
banda, el mateix dia es va fer un dinar solidari a la plaça de la Germandat que 
va servir per complementar la recaptació de fons per a ASSANDCA.

En primer lloc, la comissió UdA Solidària va organitzar una jornada esportiva 
en la qual es va poder participar fent una aportació de com a mínim 10 euros, 
a través de la compra d’una samarreta especialment dissenyada per a l’ocasió. 
El dinar solidari a la plaça de la Germandat obert a tota la parròquia va aplegar 
un centenar de persones, entre les quals la ministra d’Educació i Ensenyament 
Superior, Ester Vilarrubla, i els cònsols de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral i 
Mireia Codina, que van donar suport a la iniciativa.

De fet, LAUesport va cedir els espais on es van dur a terme les diferents 
competicions esportives. Per un costat, al llarg del matí es van disputar a 
diferents tornejos de pàdel, futbol sala i cycling, amb una participació d’una 
vuitantena de persones, entre estudiants i personal. 

La recaptació total de 1.163,50 euros es va dur a terme a través de les inscripcions 
a les competicions esportives, que incloïen una samarreta commemorativa, i 
els tiquets per al dinar. La comissió UdA Solidària, formada tant per membres 
del personal com per estudiants, té com a objectius activar la solidaritat i la 
cooperació de la comunitat universitària, promoure el voluntariat universitari, 
i donar suport, mitjançant activitats recaptatòries a projectes d’entitats sense 
ànim de lucre.

Els cònsols van assistir al dinar 
popular que l’UdA celebra cada any 
a la plaça de la Germandat en la 
jornada de portes obertes
El cònsols, Josep Majoral i Mireia Codina, acompanyats de les 
conselleres Sonia Carrillo i Diana Sánchez van compartir un dinar 
popular amb el ple de la junta acadèmica de la Universitat d’Andorra. 
L’acte es va emmarcar en la jornada de portes obertes que el centre 
celebra cada any per donar a conèixer als potencials alumnes la seva 
oferta educativa.

En aquest sentit, més de 300 joves de primer de batxillerat dels tres 
sistemes educatius del país van participat el 17 de maig a la 15a edició 
de la Diada universitària, que va permetre als joves preuniversitaris 
conèixer les instal•lacions de la universitat pública andorrana i la 
seva oferta formativa i de serveis.

La diada va comptar amb alumnes de l’Escola Andorrana de batxillerat, 
del Lycée Comte de Foix, del col•legi espanyol Maria Moliner, del 
col•legi Sant Ermengol i de l’Àgora International School. Aquests van 
gaudir primer d’un espectacle de màgia matemàtica i posteriorment 
del dinar, i van prendre part en diferents tallers i presentacions dels 
bàtxelors presencials de l’UdA –Infermeria, Informàtica, Administració 
d’empreses i Ciències de l’educació– a càrrec d’estudiants i docents 
de la Universitat.

Totes quatre són formacions de primer cicle universitari d’una durada 
de tres anys. A més, l’UdA també ofereix una formació professional 
universitària en Administració i Finances d’una durada de dos anys, 
quatre bàtxelors virtuals, dos màsters i el programa de Doctorat.

La Diada universitària, que es va recuperar després de dos anys 
sense poder-se celebrar a causa de la COVID-19, és una activitat que 
es porta a terme coincidint amb el període de preinscripcions per 
estudiar a l’UdA el curs vinent, que romandrà obert fins al juliol. 
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El congrés internacional de blockchain 
es va celebrar al Centre cultural amb 
més de 450 inscrits
El cònsol major, Josep Majoral va inaugurar la vuitena edició del Block World 
Tour Andorra 2022 que es va celebrar al Centre cultural. En una breu intervenció, 
Majoral va expressar el seu desig que “en acabar aquest congrés algun partner 
tecnològic s’apropi al Comú amb alguna proposta clara i concreta, alhora que 
realitzable que faci que la nostra parròquia sigui pionera en implementar 
projectes de temàtica blockchain”.

Per la seva banda, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi 
Gallardo va presentar el congrés com “el reforç de l’estratègia, la feina que 
s’està fent i el posicionament que s’està duent a terme per ubicar Andorra 
com un referent d’aquesta nova economia digital”. El congrés va comptar amb 
més de 450 inscrits, principalment d’Andorra, Espanya i altres països europeus, 
i també dels Estats Units i d’Amèrica del Sud.

Durant el seu discurs, Gallardo va fer un exposat sobre la diversificació 
econòmica del Principat i la important tasca legislativa i d’estratègia que 
s’està duent a terme, esmentant també la inversió estrangera. “És una de les 
palanques de diversificació que des del Govern hem activat per tenir un país 
competitiu en sectors fora dels tradicionals”.

La presidenta de l’associació Andblockchain, Marta Ambor va destacar la 
importància de l’esdeveniment. “Andorra és un atractiu internacional”, va 
explicar i va subratllar la presència d’empreses que exposaven les seves 
novetats al vestíbul del Centre cultural. “Estem molt sorpresos de l’impacte 
que el congrés ha tingut i del gran nombre d’empreses que hi prenen part”, 
va assenyalar.

Ambor va coincidir amb Gallardo tot desitjant que el congrés serveixi de 
palanca per atreure nous models de negoci en aquest sector. És el segon cop 
que Andorra acull un esdeveniment al tomb del blockchain, els actius digitals 
o els esports electrònics, entre altres.

Movlav va cloure les activitats 
i el Comú obre les portes als 
suggeriments que el jovent han anat 
fent durant tres mesos
El projecte Movlav, un moviment social i educatiu que busca la 
implicació del jovent tot el país, va cloure a l’abril després de tres 
mesos d’activitats. Al llarg d’aquest temps, es van realitzar més de 
20 esdeveniments entre concursos, tornejos, tallers, actuacions 
musicals... i hi van participar més de 350 joves de tot el país, segons 
va explicar el cònsol major, Josep Majoral, qui va fer un balanç positiu 
del projecte “malgrat les crítiques que vam rebre”.

El cònsol va destacar que el projecte havia servit per veure que “els 
joves són una part de la societat implicada en allò que a ells realment 
els agrada”. De fet, aquest era l’objectiu del projecte, que buscava 
implicar aquest jovent. Després d’aquesta primera fase, “ara el que 
toca es realitzar allò que a ells els agrada perquè es puguin implicar 
en la societat” i en la vida de la parròquia, va remarcar Majoral. Per 
aquest motiu, el Comú va obrir la bústia on els joves podien fer 
arribar els suggeriments que ells creuen necessaris per a poder-se 
implicar.

La intenció del Comú és tirar endavant aquestes propostes en la 
segona fase del projecte que es preveu que pugui començar durant 
aquest any. A més, Majoral va defensar aquest model per solucionar 
una problemàtica que afecta tot el país. Movlav va finalitzar amb 
MovArt, un espai creatiu lliure pensat per donar-se a conèixer a través 
del cos, la veu o el moviment. Hi van participar l’escola Entreacte, 
Goldencheers, Molly Puigcercós i Eugenia Correia i el premi va ser 
la participació en el programa d’activitats d’actes culturals d’estiu. 
Per finalitzar el tancament de MovLav van ballar les Cotton Candy, 
guanyadores del flashmob, seguit d’altres actes que van fer d’aquesta 
cloenda una nit molt especial. 
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El vestíbul del Centre cultural va acollir 
una formidable mostra fotogràfica sobre 
els cristians a la zona de l’Orient Mitjà
El vestíbul del Centre cultural va acollir a principis de maig l’exposició ‘Els 
Cristians d’Orient’, la inauguració de la qual van presidir el copríncep episcopal, 
Joan-Enric Vives, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, el cònsol major, 
Josep Majoral i el president de la Comissió Nacional Andorrana per a la 
UNESCO (CNAU), Salomó Benchluch.

El cònsol va comentar en la intervenció que obria l’acte que “aquest fons 
fotogràfic demostra la fe cristiana en unes contrades on exercir-la requereix 
un exercici de valentia i compromís moral”.

El comissari de l’exposició, el germà dominic, Christian Eeckhout, va ser 
l’encarregat de mostrar les imatges als presents. Es tracta d’un religiós d’origen 
belga que actualment és prior de la secció arxidiocesana de la “Lieutenance 
belge de l’Ordre du Saint-Sépulcre” de Jerusalem.

La mostra fotogràfica volia donar a conèixer la realitat dels cristians a la regió 
de l’Orient Mitjà. Les fotografies, inèdites, mostraven rostres de creients de Terra 
Santa en grans pancartes de tela que recullen la realitat d’aquesta comunitat, 
en una retrospectiva que va des de 1898 fins a l’actualitat. Les fotografies 
permetien també fer un recorregut a través de l’arquitectura religiosa. 

Les imatges es presentaven en un teixit resistent, elaborades a partir de 
plaques de vidre i petites cobertes de gelatina i bromur de plata que ha 
desenvolupat el pare Jean-Michel de Tarragon, cap de la fototeca del convent 
de Saint-Étienne, dels dominics de Jerusalem.

Així, de la mà de les imatges, es podia fer una ullada a la presència continuada 
de cristians de l’Àsia oriental –Jerusalem, Palestina, Jordània, Armènia, l’Iraq, 
Egipte i fins i tot Etiòpia– que viuen a Terra Santa. La temàtica és d’actualitat 
tenint en compte la greu situació humanitària causada pels conflictes, no 
només a Ucraïna, sinó també a l’Afganistan, Síria o el Iemen. En aquest sentit, 
Joan-Enric Vives es va mostrar partidari d’un estatut especial per a Jerusalem 
que permeti la bona relació entre les diverses religions i comunitats. 

Igualment, Maria Ubach va recordar que Andorra havia presentat una petició al 
Consell Executiu de la UNESCO intitulada la “Ruta de la pau: diàleg i acció a favor 
de la tolerància i la comprensió intercultural” la qual va ser recolzada per més de 
70 altres Estats. A través d’aquesta iniciativa, el Principat reitera el seu compromís 
a favor del multilateralisme inclusiu i que la UNESCO sigui el lloc privilegiat on els 
Estats poden treballar a favor de la cultura del diàleg i del respecte. 

El Centre cultural va acollir unes 
jornades centrades en la figura del bisbe 
i copríncep episcopal Simeón de Guinda

“Simeón de Guinda i Apeztegui, el copríncep desconegut” és el títol de les 
jornades que la Societat Andorrana de Ciències (SAC) va organitzar al Centre 
cultural entorn d’una figura que l’historiador Quim Valera va qualificar com 
“l’home que va garantir la independència d’Andorra”. 

En la roda de premsa de presentació, el cònsol major, Josep Majoral es va 
referir a aquesta afirmació per recordar la principal fita aconseguida pel 
titular del bisbat d’Urgell entre els anys 1714 i 1737, com és el fet que “salvà 
la integritat territorial i política del Principat d’Andorra l’any 1716 quan el rei 
espanyol Felip V va aplicar el Decret de Nova Planta”. 

La idea de la jornada va partir dels historiadors Quim Valera i Robert Lizarte, que 
son membres fundadors del Col•lectiu Simeón de Guinda. Busquen divulgar tot 
el que saben sobre De Guinda que, en paraules de Valera, “a qualsevol país del 
món seria heroi nacional, aquí pocs saben qui va ser”. A això també es va referir 
la presidenta de la SAC, Àngels Mach que va explicar que “valia la pena posar en 
comú el que sabem d’ell i instar a que es faci més recerca”. 

Valera va explicar que la decisió de celebrar aquestes ponències a Sant Julià 
de Lòria és pel fet que De Guinda “és l’únic copríncep que ha mort en terres 
andorranes”, concretament en aquesta parròquia. “Hem aconseguit engegar 
aquest projecte i hem implicat tots els que hem pogut”, va dir.

Valera va ser categòric en afirmar que “més enllà de la creença religiosa o 
política que cadascú pugui tenir, i el grau d’identitat que tinguem amb el 
nostre país, el que és un fet és que la nostra independència li devem a Simeón 
De Guinda perquè el rei d’Espanya tenia clar que el territori que anava des del 
port d’Incles fins al riu Runer formava part del Regne d’Espanya”.

A banda dels esmentats Valera i Lizarte, entre els historiadors, filòsofs i arxivers 
que es van citar en aquesta jornada, destacaven Domènec Bascompte, Joan 
Lluís Ayala, David Mas, Joan Massa i mossèn Benigne Marquès entre d’altres. El 
copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va cloure la jornada.
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La Poste ja comparteix oficina amb Correos espanyols al número 17 de la plaça Major 

Des del primer d’abril La Poste es troba a l’oficina que comparteix amb Correos espanyols. El públic hi pot anar a fer tràmits de les 8.30 a les 10.30 hores de dilluns 
a divendres.

L’any passat es va saber que l’antiga oficina del servei espanyol, situada a escassos metres de l’actual, havia de tancar les portes per unes obres i això suposava 
la pèrdua de l’espai i del servei. El Comú va fer una sèrie de contactes que van culminar en el lloguer, al seu càrrec, d’aquesta nova oficina. Si no s’hagués assolit 
aquest acord, l’alternativa per als usuaris de la companyia espanyola hauria estat desplaçar-se fins a la capital.

Des de l’any 2006, La Poste venia prestant els serveis en dependències comunals i amb personal de la corporació. Ara, un local situat al número 17 de la plaça 
Major acull la seu a la nostra parròquia de les dues companyies postals. Algunes d’aquestes peces han format part de les exposicions itinerants que han donat 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. 
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L’actor Roger Pera va explicar la seva 
vivència personal amb les addiccions 
amb la presentació d’un llibre i una obra 
de teatre

L’actor Roger Pera, que ha tingut al llarg de la seva carrera artística llaços 
molt estrets amb Andorra, va viure una època turbulenta ja que va tenir 
problemes d’addicció. L’artista, que col•labora amb l’associació Projecte 
Vida que ajuda a combatre les addiccions, va voler explicar la seva vivència 
personal amb la presentació del llibre “Èxit. On tot comença” i el musical 
dirigit conjuntament amb el seu pare “Èxit. El musical de la meva vida”.

En una sessió doble celebrada el mateix dia, Pera va comparèixer juntament 
amb la cònsol menor, Mireia Codina a l’auditori Rocafort per explicar que el 
llibre apareixia a les llibreries el 14 de març del 2020, justament el dia en què 
a Espanya i Andorra es va decretar el confinament per evitar la transmissió de 
la COVID-19. A través de la seva experiència personal en el turbulent món de la 
dependència de substàncies, Pera va comentar que va decidir escriure el llibre 
per ajudar persones que es puguin trobar en la situació que ell va travessar.

D’aquesta manera, l’actor aprofita part del seu temps per impartir xerrades 
a alumnes de 4art i 5è d’ESO. Per a ell, parlar és fonamental per superar 
qualsevol addicció o problema mental entre els quals inclou l’assetjament 
escolar i la bulímia. “L’addicte pateix molt perquè és una bona persona amb 
l’autoestima molt baixa”, va dir.

La recaptació obtinguda per la representació es va destinar íntegrament a 
Projecte Vida. L’actor té pensat repetir la mateixa experiència -presentació 
de llibre i funció teatral- el proper mes d’octubre.

El Comú va organitzar dues sessions 
familiars per donar a conèixer 
l’exposició “Art Camp Energia 
creativa per a la pau” 
La societat dedicada a l’educació i la formació ambiental, La Moixera, 
va organitzar els dies 7 i 14 de maig dues visites de caràcter familiar 
a la Sala Sergi Mas, ubicada a les plantes superiors de Casa Comuna, 
per donar a conèixer l’exposició “Art Camp-Energia per a la pau”. 
L’activitat consistia en una visita on els infants i les famílies podien 
explorar les obres a través d’un joc de descoberta. Guiats a través 
d’unes fitxes pedagògiques amb preguntes, proves i tasques senzilles, 
els infants van buscar, observar, triar, comparar, etc., per entendre el 
sentit de l’exposició i els valors que transmet l’ArtCamp. 

L’ArtCamp és un esdeveniment bianual que reuneix creadors de tot el 
món i pretén, a través de l’art, fomentar el diàleg i la convivència. La 
mostra resulta molt eclèctica però alhora molt enriquidora, degut a 
la varietat d’estils, criteris i continguts. En aquest moment tan delicat 
pel qual passa la humanitat, en què sembla que els conflictes, la fam 
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. 

En aquest sentit l’ArtCamp traspua diversitat i enriquiment cultural. 
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 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.
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La Cia És Grata va portar al Claror 
Carnatge sota les ordres de Juanma 
Casero com a cloenda de la 60a 
Temporada de teatre
La 60a Temporada de teatre conjunta entre Sant Julià de Lòria i Andorra la 
Vella va cloure amb la representació de Carnatge per part de La Cia És Grata 
que, sota les ordres de Juanma Casero, va presentar una adaptació de l’obra 
original de Yasmina Reza. 

La presentació va resultar especial per a la cònsol menor, Mireia Codina que 
va ser membre fundadora i actriu durant molts anys del grup teatral que va 
néixer ara fa 24 anys. “Estic molt contenta d’estar aquí amb companyes amb 
les que he compartit moltes hores d’escenari”, va dir. 

Carnatge es desenvolupa en el context de dues parelles de pares que se 
citen per aclarir els motius pels quals el fill d’una d’elles ha agredit el fill 
de l’altra. L’actriu Rosa Porqueres, que encarnava la mare del fill agressor, 
va explicar que la problemàtica es tracta en clau de comèdia perquè “el 
nostre públic sempre ens ho agraeix”, però al mateix temps té un missatge 
estretament relacionat amb els aspectes educacionals entre pares i fills.

El director Juanma Casero va assegurar sentir-se molt content de dirigir 
per quart cop la companyia en una aventura en què en tot moment els 
quatre actors estan a sobre de l’escenari. El director manxec va parlar de la 
temàtica per dir que “aquests personatges volen ser bones persones i un 
món perfecte per a ells i el seu entorn des de la seva perspectiva; per això 
cadascú d’ells aprofita la situació per intentar demostrar que son millor 
persona que els altres tres”.

Carnatge es va estrenar el 2007 i s’ha representat en teatres d’arreu del 
món. També s’han fet una versió cinematogràfica “Un Dios salvaje”, dirigida 
per Roman Polansky.

La fortalesa de la dona malgaix va estar al 
vestíbul del Centre cultural a través d’una 
exposició impulsada per Agua de Coco

Madagascar és un dels països on la Fundación Agua de Coco duu a terme 
projectes de desenvolupament, sobretot en l’àmbit educatiu. El vestíbul del 
Centre cultural va acollir a principis del mes de juny una mostra fotogràfica 
que amb el nom “La força de la dona de Madagascar” pretenia apropar-nos a 
la figura de la dona malgaix en diverses etapes de la seva vida. La consellera de 
Cultura, Sonia Carrillo va felicitar els organitzadors i els va encoratjar a seguir 
en la línia de treball per fer que la vida de les persones en risc d’exclusió 
social en països en vies de desenvolupament sigui una mica més fàcil.

Va ser una presentació molt especial per a la cònsol 
menor, Mireia Codina, que va ser membre fundadora de la 

companyia i actriu durant molts anys
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El Comú va homenatjar el músic Daniel 
Areny donant el seu nom a una sala del 
Centre cultural en la Festa de les Entitats
El Comú va aprofitar la celebració de la Festa de les Entitats Culturals per 
retre homenatge al músic Daniel Areny que l’any 2021 va cedir el testimoni al 
capdavant de la Coral Rocafort després de prop de sis dècades al capdavant. 
En concret, la corporació va decidir que una sala del Centre cultural portés el 
seu nom. Això es va concretar en un acte molt emotiu del qual el protagonista 
no tenia cap coneixement previ. 

El cònsol major, Josep Majoral va fer un recorregut per la carrera professional 
d’Areny en un discurs amb moltes dades biogràfiques. El músic, visiblement 
perplex i fins i tot emocionat va agrair el gest del Comú i va encoratjar els 
membres de la Coral a continuar cantant i atraient noves generacions.

Justament per evitar aixecar la llebre, en la roda de premsa de presentació 
de la programació de la festa, que la parròquia va recuperar enguany 
després de molts anys de no celebrar-se, es va ometre aquest detall. Els 
actes de la festa de les Entitats Culturals van continuar amb una plantada 
de gegants a la plaça de Calonge Sant Antoni en què la Colla Gegantera va 
estar acompanyada dels grallers de la Seu d’Urgell. 

En el mateix acte, es va formalitzar el trasllat cap a la plaça de Calonge  
l’escultura commemorativa de la Ciutat Gegantera que estava al pont de 
Solà des del 1991. En opinió de l’entitat, l’escultura estava en un lloc que 
ells sentien que no era representatiu i van demanar al Comú d’instal•lar-la 
al davant de LAUesport on sempre fan plantada quan els gegants surten al 
carrer. El seu autor, Roger Mas, va estar present i va recordar els principis de 
la dècada dels 90 en què Sant Julià de Lòria va esdevenir ciutat gegantera.

Posteriorment, hi va haver una cantada a càrrec de la Coral Rocafort i una 
cercavila de gegants fins a la plaça de la Germandat on cap a la una del migdia 
es va oferir una fideuà popular abans d’engegar amb una masterclass de zumba. 

Es va donar la circumstància que la festa va coincidir amb la cloenda del 
projecte Movlav per la qual cosa, per la tarda també hi va haver activitats 
entre les quals destaca el lliurament de premis del concurs de pintura i 
dibuix promogut des de l’Escola d’Art.
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El Comú patrocina el primer festival 
de teatre de carrer d’Andorra que se 
celebrarà la propera tardor
El Comú patrocina el FESTAC, el primer festival de teatre al carrer que se 
celebra a Andorra i que tindrà lloc a la parròquia els dies 14, 15 i 16 d’octubre 
majoritàriament en espais a l’aire lliure i gratuïts, tot i que també és possible 
que hi hagi espectacles de sala de pagament. 

El projecte, al qual la corporació ha donat 20.000 euros, va en la línia de 
continuar posicionant Sant Julià de Lòria com a referent nacional en l’àmbit 
teatral. Es preveu que el format del festival generi un revingut a la parròquia 
similar al de la Festa Major o la Vila Medieval. “Tenim comprovat que els 
espectacles de carrer funcionen molt bé sigui quina sigui l’època de l’any i 
això ens ha motivat a donar suport a aquest projecte”, va manifestar la cònsol 
menor, Mireia Codina durant la presentació.

La iniciativa, oberta a totes les companyies teatrals d’arreu, compta amb una 
estructura executiva sòlida i formada per professionals experimentats en el 
desenvolupament de projectes similars i que abasten les diferents vessants 
del projecte: la direcció executiva, la direcció artística i la direcció tècnica 
que garanteix un bon resultat. “Ara tenim un període d’un mes per obrir la 
convocatòria perquè tots aquells que vulguin participar ens facin arribar la 
seva proposta”, va explicar el director artístic, Juanma Casero.  

El FESTAC busca ser un espai d’exhibició en l’àmbit de les arts escèniques i la 
música i la seva programació anirà dirigida al públic familiar, infantil i adult i 
hi haurà espectacles de petit, mitjà i gran format i espectacles itinerants. De 
moment, compten amb subvencions públiques i busquen de privades perquè 
la intenció, manifesten, és consolidar-se en el temps.

“Tenim comprovat que els espectacles de carrer funcionen 
molt bé sigui quina sigui l’època de l’any i això ens ha 

motivat a donar suport a aquest projecte”

La sarsuela Molinos de Viento va 
arribar al Claror en doble funció i amb 
l’escenografia a càrrec de l’escultora 
Emma Regada

L’auditori Claror va tornar a acollir una representació d’Andorra Lírica. En 
concret, la sarsuela Molinos de Viento, una peça originària de Luis Pascual 
Frutos amb música del mestre Pablo Luna que es va estrenar al teatre 
Cervantes de Sevilla l’any 1910. 

És l’espectacle número 24 que representa Andorra Lírica des de la seva 
fundació al 2015. La totalitat dels de gran format han tingut lloc al Claror. “Ja 
ve sent tradició que l’estrena de grans espectacles sigui aquí a Sant Julià”, 
va recordar la cònsol menor, Mireia Codina, que no es va oblidar de dir que 
l’Esbart Laurèdia tornava a col•laborar.

La soprano i ànima d’Andorra Lírica, Jonaina Salvador també va voler destacar 
en la presentació, l’aportació del conservatori del Liceu que “ens deixa jove 
talent que està al final de la seva formació i que a partir de la nostra temporada 
pot tenir un trampolí cap a la seva vida professional”.

Salvador va voler remarcar el paper de l’artista multidisciplinar, Emma Regada, 
que treballa per primer cop amb Andorra Lírica fent-se càrrec de l’escenografia, 
el que “ens ha permès fer una posada en escena força moderna, diferent al 
que estem acostumats a veure a la sarsuela”. La pròpia Regada, present a la 
roda de premsa de presentació, va comentar que “es tracta d’una escenografia 
molt minimalista en què la llum i l’ombra son els protagonistes”. Regada 
treballa bàsicament amb ferro i a través de petites línies i dibuixos fets amb 
aquest material, aconsegueix que la llum es projecti i es pugui seguir tota la 
història.

La trama de Molinos de Viento s’emmarca en un poblet mariner d’Holanda 
on hi fondeja un vaixell anglès capitanejat pel príncep Alberto. Els xicots 
del poble estan molt esvalotats ja que les noies han creat una expectació 
molt gran cap als mariners nouvinguts, en especial la Margarita que sent una 
atracció especial pel príncep. El director d’escena, Jofre Bellés, va repetir com 
a col•laborador, i va explicar que “aquí en una setmana aconsegueixo recrear 
coses que normalment requereixen molt de temps”.



EL COMÚ AMB TU / 2n trimestre 2022  23

CULTURA Comú de Sant Julià de Lòria

La universitat Humanium es trasllada de 
la capital a la parròquia i al juliol oferirà 
un concert per visibilitzar l’AMMA
La universitat de música i humanitats Humanium es traslladarà properament 
de la capital a Sant Julià de Lòria i, al mes de juliol, la seva orquestra oferirà un 
concert a l’auditori Claror amb l’objectiu de visibilitzar l’Associació de malalties 
minoritàries d’Andorra (AMMA). El recital tindrà lloc el dia 10 d’aquell mes i 
s’interpretaran peces de Dvorak i Von Suppé sota la direcció d’Álvaro Gómez.

“El nostre objectiu és potenciar Sant Julià de Lòria com a ciutat universitària 
per la qual cosa hem fet tots els esforços possibles perquè aquesta universitat 
hagi vingut a la parròquia i ens podem felicitar tots plegats que això sigui una 
realitat”, va manifestar el cònsol major, Josep Majoral durant la presentació.

La decisió d’Humanium d’assentar-se a la parròquia té molt a veure amb un 
conveni de col•laboració que el centre docent i el Comú han signat recentment 
mitjançant el qual la corporació els cedirà les sales de música i auditoris de 
què disposa el Centre cultural. “Ja podem dir amb satisfacció que el proper 
curs obrirem les portes de la nostra seu a més de les dels espais que ens 
cedeix el Comú”, va dir el rector en funcions d’Humanium, Manuel Añón.

Humanium és una universitat d’estudis de música que oferirà formacions 
on-line i semipresencials i també té una vessant humanística com el seu 
nom indica. En aquest sentit, des de l’acció social volen col•laborar amb les 
diferents associacions que hi ha a Andorra i han començant per l’AMMA per 
oferir un concert pel qual només s’hauran de pagar 3 euros per sufragar les 
despeses de la plataforma d’extracció d’entrades.

Una gira fallida per la Xina
La Humanium Symphony Orchestra, fundada al 2022, tenia previst fer una 
gran gira per la Xina, però el repunt de la COVID-19 al país asiàtic va fer que 
es posposés. Ara, el grup farà una petita gira per Espanya i posarà el punt i 
final al Claror amb el concert que oferiran. 

L’orquestra es presenta com a referent simfònic que enforteix l’activitat 
musical de la parròquia i de la universitat. Establerta com una eina 
necessària en la formació musical dins del gran projecte educatiu i cultural 
que representa la universitat d´Humanium. La seva activitat té com a objectiu 
principal l’impuls i la projecció internacional de la música i dels seus musics. 
L’orquestra està composta per una plantilla de més de 60 músics europeus 
d’alta qualificació artística, comptant amb una àmplia col•laboració de futurs 
professors d’Humanium International University i músics professionals o 
en cursos de postgrau avançats. La seva visió de l’ideal simfònic permet 
la transversalitat i engloba propostes que comprenen amplis períodes de 
la historia de la música, sense oblidar les diferents cultures i les diverses 
músiques del món.

El Comú obté la cessió i els drets 
d’explotació de deu litografies de 
tradicions lauredianes mitjançant la 
signatura d’un conveni

El Comú i l’artista local Jordi Casamajor van signar un conveni de 
cessió mitjançant el qual la corporació obté els drets d’explotació i 
difusió de 10 litografies de tradicions de la parròquia. L’acord estableix 
que podrà reproduir-les en suport físic o digital per a qualsevol 
promoció d’esdeveniments i celebracions, sempre que s’indiqui que 
pertanyen al dibuixant que n’és també el propietari.

Les deu imatges tenen els següents títols: Ball de la Marratxa, Dama 
Blanca d’Auvinyà, Carlemany al Pui d’Olivesa, Roca de la Senyoreta, 
Ball Sardà de Festa Major, Xemeneies de Fada, La Passa, Llegenda 
de Canòlich, Llegenda de Llumeneres i Llegenda de la Cova de 
l’Ossa. L’àmbit territorial per al qual se cedeixen els drets d’aquestes 
litografies queda limitat al Principat d’Andorra.

Després de la signatura de l’acord, que va tenir lloc a l’edifici 
administratiu d’El Molí, la cònsol menor, Mireia Codina va manifestar 
que “el Jordi Casamajor ens va oferir la possibilitat de fer dibuixos 
emblemàtics, històrics i llegendaris de la parròquia”. En un primer 
moment, l’artista va fer-ne un per mostrar una mica l’estil i “ens va 
encantar i li vam demanar que ens fes una sèrie”. Les deu litografies 
estan custodiades a l’Arxiu comunal.
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Els cònsols van rebre la flama del 
Canigó a les portes de Casa Comuna 
en l’any en què la parròquia tornava a 
ser l’amfitriona
El cònsols de la parròquia, Josep Majoral i Mireia Codina i diversos consellers 
van rebre el dia de la revetlla de Sant  Joan la flama del Canigó a les portes 
de Casa Comuna, en l’any en què la parròquia tornava a ser l’amfitriona 
de l’esdeveniment després de set anys. Els joves membres dels fallaires 
d’Andorra es van presentar amb la flama pocs minuts abans de les dues de 
la tarda i, com mana la tradició, la van portar fent relleus des de la muntanya 
francesa del Canigó.

El cònsol major va desitjar que “la flama serveixi per cremar tot allò dolent 
com ara la pandèmia i la guerra i que es pugui celebrar una revetlla de 
forma senyada”, en al•lusió a la preocupant situació del país per l’elevat risc 
d’incendis. Els fallaires també van tenir un detall amb la corporació i van 
regalar una falla antiga i una altra de moderna que els cònsols van recollir.

Després, la flama va ser traslladada fins a la capital, concretament a la plaça 
del Consell General on va tenir lloc el tradicional acte de relleus entre el 
Fallaire Major de les Valls d’Andorra i el Fallaire Menor d’Andorra la Vella.

Una revetlla tranquil•la
Ja per la nit va tenir lloc la tradicional celebració de la revetlla de Sant Joan 
que també va comptar amb la tradicional desfilada d’un grup de fallaires que 
van fer un recorregut pels carrers del poble. A la plaça de la Germandat van fer 
una aturada per oferir un espectacle i posteriorment es van traslladar al parc 
del Prat Gran on hi havia instal•lada la tradicional foguera. Va ser una nit de 
Sant Joan molt tranquil•la en la que fins i tot els assistents van poder degustar 
talls de coca que van repartir el personal del Centre cultural.
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Els comuns van enllestir la Llei dels agents de circulació que properament serà 
validada pel Consell General 
La parròquia de Canillo va acollir el 28 de juny una reunió de cònsols en la que, entre d’altres temes, es va acordar el text de la nova Llei dels agents de 
circulació. El projecte, liderat per la cònsol major d’Encamp, Laura Mas en representació de totes les corporacions, arribarà properament al Consell General 
per tal de procedir a la seva validació.

La Llei recull i actualitza noves tasques i necessitats que van més enllà de les tasques viàries habituals. A més, integra rols que ja es desenvolupen de forma 
habitual com a agents de proximitat i que amb la pandèmia s’han intensificat.

Laura Mas, va anunciar que la nova llei no regularà el port d’arma. Una decisió que els líders de les corporacions van decidir així, ja que consideren que 
la competència de seguretat ciutadana correspon únicament al cos de policia. “No és necessari duplicar funcions”, va deixar clar Mas. En aquest sentit, la 
cònsol encampadana va remarcar que el fet de no incloure al marc legal cap tema coercitiu ni de retenció és volgudament intencionat i que, per això, no 
hi haurà cap canvi en la nova legislació. “L’únic que fem és recollir les tasques que actualment ja estan realitzant els agents de circulació”, va insistir. Així 
doncs, els agents de circulació comunals no portaran en cap cas porres de dissuasió. “És una llei que s’estava treballant des de feia anys”, va detallar ahir 
Mas, a més de recordar que s’ha estat tractant conjuntament entre els diferents equips de circulació de cada comú i els cònsols de totes les parròquies. 

“Ens vam comprometre tots a tirar-la endavant durant aquest mandat”, va assegurar. “Era molt necessària per als agents de circulació ja que amplia i reforça 
les seves tasques de prevenció i de proximitat d’acord amb el ciutadà”, va afegir. 

“Aquesta llei és un reconeixement a la gran tasca que van fer els agents de circulació durant la pandèmia”, va destacar Mas, tot afegint que durant aquells 
mesos van fer molta prevenció i van estar al costat dels ciutadans assumint totes les tasques que se’ls demanava des de Govern i des dels comuns. “A l’inici 
es parlava únicament de la gestió diària i, en aquest cas, ja no és només aquesta la seva tasca principal”, va relatar Mas. “Les tasques han anat evolucionant 
al llarg del temps i crèiem que ara era el moment adequat per recollir-ho en una llei”, va puntualitzar la cònsol.
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prou per a tots”. No obstant això, va apostar pel decreixement en determinats 
sectors i en un canvi de model i en les formes de consum.

De la seva banda, el director d’Andorra Recerca i Innovació, Marc Pons, 
membre alhora de l’observatori pirinenc del canvi climàtic, va compartir les 
reflexions de Valladares, posant de relleu recents estudis que determinen 
els canvis en el mantell nival del Pirineu així com en les precipitacions, 
tant en forma com en intensitat alhora que un progressiu escalfament de 
la regió.

Tot i que no es disposen encara de moltes dades sobre el grau d’afectació, 
Pons va posar de relleu que aquests canvis ja s’estan notant directament 
en el turisme tant a nivell d’augment de riscos naturals, com en el 
desenvolupament d’activitats tradicionals i també en la neu.

Pons es decanta per limitar la massificació a les zones de muntanya fruït 
de la cada cop major demanda dels visitants, especialment després de 
la pandèmia de coronavirus, i defensa un equilibri entre el creixement 
econòmic i la protecció de l’entorn que no depèn exclusivament, al seu 
entendre, de la legislació sinó també en un canvi de paradigma i en una 
col•laboració entre estaments públics i empreses privades.

De la seva banda, la directora del pla de gestió de la Vall del Madriu-
Perafita-Claror, Susanna Simon, va remarcar la importància que per a la 
preservació dels ecosistemes d’Andorra té aquest espai protegit, declarat 
patrimoni mundial per la UNESCO el 2004, un espai que conté importants 
jaciments arqueològics, nombrosos recursos naturals i un valor paisatgístic 
i cultural incalculable.

Va explicar que s’han iniciat estudis per valorar com està afectant el canvi 
climàtic aquest patrimoni excepcional, tant en la flora com en la fauna. I va 
apostar per l’equilibri entre la preservació de l’espai protegit i el turisme en 
un entorn especialment fràgil.

Preguntada sobre el pas de curses de muntanya cada cop més multitudinàries 
per la vall, Simon va indicar que es procura evitar les zones més fràgils i que 
possiblement en un futur caldrà limitar el nombre màxim de participants 
per evitar la massificació.

Turisme sostenible, responsable i 
control d’accés
La segona part de les jornades es van centrar en el turisme sostenible, 
l’ecoturisme i l’exposició de diversos models tant de dins del nostre país 
com de fora.

El primer a explicar la seva experiència va ser l’ornitòleg i exdirector del parc 
natural dels aiguamolls de l’Empordà, Jordi Sargatal, qui va assegurar que 
aquesta important zona, que rep més de 200.000 visitants anuals, estava 
considerada inicialment un espai urbanitzable que 14 romàntics amants de 
la natura van impedir que s’hi construís.

Després d’una batalla popular, es va aconseguir declarar l’espai protegit i 
avui és una de les zones humides més importants de Catalunya al costat 
del Delta de l’Ebre. Sargatal va explicar que l’èxit del parc natural s’ha basat 
en el concepte de la seducció ambiental, és a dir, en generar interès i afecte 
per la seva biodiversitat, experiència que també s’apliquen a parcs naturals 
de Corea, Espanya, el Japó o Suïssa.

Els professionals de l’ecoturisme van 
demanar una regulació d’accés al medi 
en unes jornades celebrades a 
l’auditori Rocafort

Nou ponents de prestigi van participar en les primeres jornades “Món Millor” 
Andorra, organitzades pel Comú i la cadena radiofònica Ràdio SER Principat 
d’Andorra, en les quals es va posar de relleu la necessitat de regular l’accés 
al medi natural i establir-ne majors controls.

Les jornades van comptar amb la presència de científics, divulgadors, 
gestors, empresaris i professionals de l’ecoturisme, el turisme sostenible i 
el canvi climàtic que davant un nombrós públics -unes 120 persones- van 
coincidir en la necessitat de regular i controlar l’accés al medi, i fins i tot 
alguns van advocar per fer pagar.

En la jornada d’obertura, la cònsol menor Mireia Codina va recordar que 
Sant Julià de Lòria ha estat la primera parròquia d’Andorra en obtenir una 
etiqueta internacional com a destí turístic sostenible. Per la seva banda, el 
cònsol major, Josep Majoral va enumerar en la cloenda totes les accions per 
la cura del medi ambient i la sostenibilitat empreses pel Comú.

El científic del CSIC i expert en canvi climàtic, Fernando Valladares, va alertar 
de la greu amenaça que significa el canvi climàtic, amb una mortalitat 
a causa de la contaminació molt superior a les provocades durant la 2a 
Guerra Mundial, així com que les grans migracions o l’escassetat de recursos 
com l’aigua potable estan generant conflictes globals i un abús de les 
extraccions que fins i tot han provocat canvis en l’eix de la Terra. Valladares 
va ser rotund assegurant que el canvi climàtic ja és aquí, que la humanitat 
està portant al planeta cap a la sisena extinció i que la millor vacuna contra 
les pandèmies és un ecosistema estable i, per tant, la Natura.

El divulgador espanyol, guardonat amb nombrosos premis per la seva tasca 
en la lluita contra el canvi climàtic, va asseverar que mitigar aquest fenomen 
és el més rentable que podem fer ja que “no fer res no es podrà pagar mai”. 
I va afegir que els espais protegits donen molt més diners que el què costa 
protegir-los, ja que representen el 10% del PIB mundial.

Valladares va concloure que hi ha espai per a l’optimisme, “perquè ens 
queda encara mitja Terra sense explotar, i amb aquest mitja Terra n’hi ha 
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Sobre la reintroducció d’espècies, com l’os bru, va opinar que s’ha der fer 
sempre compatible amb d’altres activitats com la ramaderia i es va mostrar 
favorable a limitar la urbanització de zones de gran valor ecològic, com ara 
la costa catalana o el Pirineu.

Una altra experiència interessant en aquestes jornades la va aportar la 
propietària de l’agència Tarannà Viajes con Sentido, la primera agència 
a Catalunya en aplicar la responsabilitat social corporativa a tota la seva 
activitat. Felisa Palacio que n’és la responsable, va assegurar que no li agrada 
gens el terme de turisme sostenible i en canvi creu més en el concepte de 
turisme responsable, basat en la presa de consciència sobre la protecció 
del medi ambient, però també sobre altres valors com el treball digne, la 
no explotació d’animals o el rebuig al turisme sexual, una responsabilitat 
compartida tant per les empreses turístiques com pels seus clients.

En l’intercanvi d’experiències també va participar Llúcia Castaño, vocal de 
l’Associació espanyola d’ecoturisme, una entitat que ja aplega més de 500 
empreses especialitzades en aquest model. Un dels elements destacats de 
l’entitat és la creació d’un observatori d’ecoturisme a Espanya que recull 
dades sobre cap on va aquest sector, molt en auge després de la pandèmia 
però amb més de trenta anys d’experiència a Europa.

Al seu torn, Víctor Martín, propietari de l’empresa Desconnexions i guia de 
muntanya, va voler destacar el concepte de turisme conscient, un model 
basat en la desintoxicació tecnològica, la reconnexió amb la natura o el 
benestar personal. És l’impulsor del projecte Som Bosc a Sant Julià de Lòria, 
un projecte de camins de benestar que s’ampliarà en breu. Martín és un 
ferm defensor de controlar i limitar l’accés a l’entorn natural i fins i tot fer 
pagar per gaudir-ne. De la mateixa opinió es va mostrar Elisabeth Olivé, 
gerent d’Epic Andorra, la primera empresa en ecoturisme d’Andorra, qui 
creu fermament que cal regular l’accés a la natura i es mostra favorable de 
la taxa turística si ha de revertir en la millora del sector i de la formació dels 
seus treballadors.

Les jornades les va tancar Xavier Tomàs, de l’empresa Unida Qualitat i 
Prevenció en la concessió de la certificació Label Biosphere a la parròquia 
de Sant Julià de Lòria. Tomàs va relatar el llarg procés per aconseguir 
aquesta certificació així com els seus beneficis, entre els quals, un millor 
posicionament del destí, més visibilitat, beneficis socials i econòmics pel 
territori, impuls del comerç local i la creació de llocs de treball.

La primera edició d’aquesta jornada va estar organitzada per Ràdio SER 
Principat d’Andorra i el Comú de Sant Julià de Lòria, i va comptar amb el 
patrocini de Financera d’Assegurances i la col•laboració d’Hyundai.

El Comú mirarà d’implicar el comerç 
de la parròquia per teixir una xarxa 
àmplia d’establiments de turisme 
sostenible
Sant Julià de Lòria va esdevenir fa uns mesos la primera parròquia 
d’Andorra en obtenir la Label Biosphere com a destí de turisme 
sostenible atorgada per l’Institut de Turisme Responsable. Ara, el Comú 
fa un pas més i vol implicar a part del teixit comercial de la parròquia 
a fi que els establiments susceptibles de ser objectiu turístic passin a 
formar part de la xarxa.

Amb aquesta finalitat, l’empresa auditora Unida ha fet un treball de 
camp en què ha detectat uns 25 establiments que es podrien adherir, 
perquè tenen a veure amb el turisme. Així, començarà una campanya 
per explicar als empresaris el que suposa l’obtenció del label aconseguit 
pel Comú i instar-los a formar part d’una xarxa a través de la qual es 
vol potenciar aquesta mena de turisme. “La voluntat de la corporació 
és dinamitzar el comerç a través del turisme sostenible”, va explicar el 
cònsol major, Josep Majoral.

Així, els auditors visitaran restauradors, apartaments turístics, hotels 
i botigues per veure quins establiments volen obtenir la certificació 
de turisme sostenible i el Comú assumirà la meitat del cost que és de 
600 euros el primer any. Per obtenir l’etiqueta cal implementar accions 
relacionades amb l’eficiència energètica, el respecte pel medi ambient i 
la integració a l’entorn cultural de la parròquia. Els auditors seran els 
encarregats d’explicar com fer-ho en cas d’acceptar formar part de la xarxa.

“El Comú ha fet una acció molt valenta quan, amb uns compromisos 
clars, pretén que la gent que ens vingui a veure s’integri en base als 
indicadors relacionats amb l’etiqueta”, va manifestar el CEO d’Unida, 
Josep Maria Comes, que va afegir que “no es tracta d’un canvi radical 
en la forma de funcionar dels comerços ni d’inversions potents, sinó de 
l’enfocament”.

Per exemple, una de les accions que pot fer un restaurant que vulgui 
adherir-se a la xarxa és promocionar els productes de quilòmetre zero 
perquè d’aquesta manera es reivindica el producte autòcton i al mateix 
temps es redueix l’emissió de gasos contaminants ja el transport de la 
mercaderia precisa de menor distància.
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La pizzeria Angelo i el Bare Nostrum van 
guanyar ex aequo el primer premi de la 
Ruta de la Tapa
El Comú va fer una valoració més que positiva de la Ruta de la tapa, un 
esdeveniment que enguany va arribar a la tretzena edició i que va aconseguir 
vendre fins a 6.200 racions, 400 més que en l’edició anterior amb un 
restaurant menys al cartell i en només onze dies. Durant l’acte d’entrega de 
premis, celebrat al vestíbul del Centre cultural, el jurat va atorgar el primer 
premi ‘ex aequo’ a la Pizzeria Angelo, per la seva ‘Pannacotta de moniato’, 
i al Bare Nostrum, per la tapa ‘Tot al negre’. Tots dos establiments es van 
endur un premi en efectiu de 250 euros gentilesa d’Estrella Damm.

La segona posició del concurs va ser per al bar Muntanya, que amb la seva 
ració ‘Caprici de primavera’ es va endur un premi de 400 euros. Va completar 
el podi l’hotel Comabella, que va quedar en tercera posició i va guanyar 300 
euros gràcies a la tapa ‘Un viatge pels Andes’. Finalment, el quart lloc va ser 
per al bar Fusió Crep&Burger, que va ser premiat amb 300 euros per la seva 
‘Delícia d’ànec’.

Durant el parlament previ a l’entrega de guardons, el cònsol major, Josep 
Majoral va posar en relleu que en aquesta edició fins a 544 persones es 
van registrar a l’app necessària per a completar la ruta, de les quals 317 van 
demanar continuar rebent informació sobre l’esdeveniment per a edicions 
posteriors. Fins a 129 persones van realitzat el joc que proposava l’aplicació 
i 83 van rebre un obsequi per part de la corporació comunal. En total, els 
usuaris van valorar a través dels seus telèfons 4.696 tapes mitjançant el 
codi QR dels establiments.

És per tot plegat que el cònsol va declarar que els responsables dels bars i 
restaurants ja han demanat al Comú que s’organitzi una nova edició per a 
l’any vinent. El cert, va dir, és que els locals “estaven plens de gom a gom” 
durant els dies de la tapa i, aquest fet, contribueix també al creixement 
econòmic dels negocis. De fet, Majoral va manifestar que per tal que 
iniciatives d’aquesta mena tirin endavant és necessari un treball mutu 
entre l’administració i els empresaris, ja que “si unim esforços és tot molt 
més fàcil”.

Durant l’acte, membres de l’Associació de celíacs van explicar als restauradors 
quines mesures caldria prendre per passar a formar part dels establiments 
autoritzats per servir menjar per a persones amb aquesta afectació.

La Fira del Vehicle d’Ocasió va estrenar 
nova ubicació a la Borda Huguet amb 
7.000 metres quadrats d’exposició
La Borda Huguet, situada entre les places d’Isidre Valls i del Solà, al marge 
dret del riu, va ser la nova ubicació on enguany es va celebrar la IV Fira del 
Vehicle d’Ocasió els dies 7 i 8 d’agost. Es tracta d’un terreny de 7.000 metres 
quadrats que el Comú va llogar a la família propietària i on es van poder 
encabir més còmodament els més de 200 vehicles i autocaravanes que van 
portar la vintena de concessionaris que van acudir a la cita.

“És un cap de setmana d’activitat al voltant de les fires que dona compliment 
al punt del nostre programa electoral de reactivar la parròquia i el seu 
comerç al voltant d’esdeveniments diversos”, va explicar el cònsol major, 
Josep Majoral que es va referir a fires en plural perquè el mateix cap de 
setmana la plaça de la Germandat i el vestíbul del Centre cultural va acollir 
la Fira Outlet.

Aquesta darrera mostra va tenir una part exterior amb 20 casetes de tota 
mena de productes, i una interior on una desena de botiguers, majorment 
de la parròquia, van exposar principalment roba i complements a preus 
molt interessants.

A banda dels vehicles que sempre son el gran atractiu, a la fira del Vehicle 
d’Ocasió hi va haver una emissora de ràdio que anava amenitzant la mostra 
amb entrevistes als expositors i una part d’especialistes relacionats amb el 
món del motor que oferien revisions mecàniques i accessoris entre d’altres 
opcions. També hi havia un circuit de motos elèctriques, tallers, una zona 
descans amb una food truck i un disc jockey.

Com que els concessionaris oferien vehicles amb importants descomptes, 
també hi va haver entitats bancàries per informar sobre les condicions 
de finançament. En referència al nombre d’automòbils venuts, tots els 
concessionaris van registrar vendes i també diversos compromisos de 
compra que majorment s’acabarien tancant en les setmanes posteriors a 
la finalització de la fira. El cònsol major va fer el punt sobre el sector de 
l’autocaravana, exposant que “ha estat un èxit total” i va recordar que es 
tracta d’una modalitat de transport que es troba en creixement.

Una bona perspectiva per a un sector força castigat per la pandèmia que 
també va veure una millora substancial amb el canvi d’ubicació que els va 
permetre disposar de més amplitud. 
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El Comú va aprofitar l’entrega dels 
premis del concurs de punts de 
llibre per lliurar també els guardons 
de la Fira de Sant Jordi
La cònsol menor, Mireia Codina acompanyada de la consellera de 
Cultura, Sonia Carrillo, la de Social, Maria Servat i la de Turisme i 
Esports, Diana Sáncgez van lliurar els premis de la 27a edició del 
Concurs de punts de llibre, acte que també va servir per fer entrega 
dels guardons del concurs de microrelats de Sant Jordi. També es va 
lliurar un xec a Càritas parroquial corresponent a la recaptació de 
les il•lustracions que van fer els dibuixants Crisisart i Marc Huguet 
durant la diada de la rosa i el llibre i que ascendia a 109,40 euros.

Pel que fa als punts de llibre, dedicat enguany a La vida dels 
insectes, van haver 51 participants com sempre repartits en diverses 
categories. Les franges d’edat que més participació van registrar van 
ser la que va dels 6 als 8 anys i la dels 9 als 11, amb 22 i 21 inscrits 
respectivament. En el concurs de microrelats de temàtica lliure en 
què també es podia prendre part per categories, només la d’adults 
va tenir un quòrum de 12 treballs presentats.

El primer premi va ser per a Georgina Lladós amb el relat “27 d’octubre” 
mentre que el segon se’l va emportar Maira López per la peça titulada 
“Bases de la convocatòria del concurs per a la cobertura d’una plaça 
de cap de Govern adscrit al Govern d’Andorra”. 

Pel que fa als punts de llibre els guanyadors van ser de menor edat 
a major: Aina Méndez i Pol Miró en la categoria de 3 a 5 anys. Max 
Rodríguez i Marçal Monsonís en la franja de 6 a 8, i Lukas Sánchez i 
Mya Mora en la que va dels 9 als 11. Entre els 12 i 15 anys els vencedors 
van ser Aina Porta i Hades López. En les dues categories restants 
-majors de 16 i de 30 anys respectivament- les triomfadores van ser 
Maria Alexandra Baró i Ingrid Rossell, mentre que el segon lloc va 
quedar desert en tots dos casos. 

Al final de l’acte, celebrat al vestíbul del Centre cultural, la cònsol 
menor va lliurar el xec al president de Càritas parroquial, Jordi 
González. Igualment, es van descobrir dos plafons perquè tothom 
pogués contemplar tots els punts de llibre presentats al concurs.

La Fira de Sant Jordi va recuperar la 
normalitat prepandèmia i es va traslladar a 
la plaça de la Germandat per guanyar espai
La pluja va impedir que el país celebrés una Fira de Sant Jordi amb l’alegria de 
poder tornar a la normalitat després de dos anys de fer-ho amb restriccions. 
En el cas de Sant Julià de Lòria, la fira es va traslladar enguany a la plaça de 
la Germandat, on hi va haver paradetes de roses, de llibres nous i també de 
segona mà. 

Les precipitacions, però, van provocar que l’arribada de públic fos més 
limitada a primera hora del matí. Tot i això, els paradistes es van mostrar 
esperançats de gaudir d’una bona diada al llarg del dia. De fet, la cònsol 
menor, Mireia Codina ja va recordar durant la presentació que el canvi 
d’ubicació permetria fer les activitats al Centre cultural en cas de mal temps. 
És el que va passar amb la llibreria la Trenca que va ubicar la parada a 
l’interior del Centre cultural igual que la iniciativa de fer signar a diversos 
autors de forma simultània els seus exemplars. 

Va ser el cas dels escriptors Iñaki Rubio, Albert Villaró, Ludmilla Lacueva, 
Josep Enric Dallerés, Arnau Colominas i Maria Cucurull, Fabiola Sofia 
Masegosa, Canòlich Prats, Joan Ramon Marina o Greg Coonen. En aquest 
espai, els assistents també podien adquirir els llibres que volien regalar.

El mateix Centre cultural també va acollir la celebració d’una activitat 
d’il•lustradors en directe de la mà de Crisisart i Marc Huguet, que disposaven 
d’un estand on realitzaven dibuixos en directe sobre paper o en algun llibre 
que la ciutadania havia comprat. Aquestes petites obres tenien un preu 
simbòlic i la recaptació va anar a Càritas parroquial. També es va celebrar 
un taller participatiu de roses i paraules per a la pau a càrrec d’Elena Aranda 
que tenia com a objectiu sensibilitzar sobre les guerres i comprendre el 
poder reparador i evocador de les paraules i de la creació artística.

Per a la tarda, la corporació comunal va preparar una activitat  sota el nom 
‘Maleta de contes’, on s’explicava ‘L’altra llegenda de Sant Jordi, la dragona, la 
princesa i el cavaller de Sant Jordi’ que va anar a càrrec de l’escola Liquidansa 
i La Moixera. La iniciativa s’adreçava al públic familiar.

Igual que en edicions passades, es van organitzar dos concursos, un de 
microrelats i un de punts de llibre dels quals també en donem compte en 
aquesta edició d’El Comú amb tu.
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Conveni a tres bandes per instal•lar 
parquet i tanques a la pista de 
LAUesport per poder practicar esports 
amb patins
El cònsol major, Josep Majoral; la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i la 
presidenta de la Federació Andorrana de Patinatge (FAP), Carmen Santamaría 
van signar un conveni mitjançant el qual el Govern cedeix al Comú la xifra 
de 130.000 euros per instal•lar parquet i tanques perimetrals a la pista 
poliesportiva de LAUesport.  

Aquest pas permetrà que la FAP disposi d’un nou espai per entrenar i disputar 
competicions de l’equip d’hoquei i de patinatge artístic. A banda de satisfer 
la demanda de la federació de disposar de nous espais, ja que en l’actualitat 
només compta amb el pavelló de l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella. 

Josep Majoral va explicar que la reforma de la instal•lació també permetrà a la 
parròquia diversificar la seva oferta esportiva, promocionar estades d’equips 
d’alt nivell i donar un servei de major qualitat a les escoles lauredianes. Una 
vegada feta la signatura del conveni, l’objectiu és que l’equipament estigui 
enllestit entre els mesos de juliol i agost.

La incorporació dels equips d’hoquei i patinatge artístic no deixaran fora la 
resta d’esports que ara mateix s’entrenen en aquest espai. “És important que 
quedi clar que no es tracta de treure a ningú per a posar un altre tipus d’esport”, 
va aclarir Majoral. D’aquesta manera, està previst que a partir de la temporada 
vinent es faci un repartiment d’hores equilibrat per accedir a l’espai.

Al seu torn, Santamaria va posar de relleu que “per a nosaltres era molt 
important disposar d’aquesta instal•lació perquè en el nostre esport necessitem 
coses molt específiques”. Un segon objectiu, per tant, també serà el “d’apropar 
aquest esport al jovent de la parròquia”, ja que a partir de l’estiu gaudiran 
d’un espai on el podran practicar i també es farà servir per a la celebració 
de competicions d’aquestes dues modalitats esportives. Solucionada aquesta 
demanda, Santamaria va manifestar que la següent necessitat és disposar 
d’algun altre espai tancat per als esportistes de la modalitat d’skateborard. 

Va explicar que durant el bon temps no hi ha problema per desenvolupar la 
seva activitat en espais a l’aire lliure, però quan les condicions meteorològiques 
no acompanyen ho han de fer en recintes privats el que els suposa un cost 
força elevat.

Finalment, Sílvia Riva, va assegurar que “avui és un gran dia perquè, una 
vegada més, sumem esforços per donar solució a una necessitat d’espais”. 
Es tracta, doncs, d’un acord que s’haurà d’anar repetint en altres parròquies 
tenint en compte l’augment d’esportistes i de llicències dels darrers temps 
amb la finalitat “de donar cabuda a tothom”. 

En definitiva, la ministra va indicar que la nova instal•lació “serà una cosa 
molt positiva per al patinatge i per a l’hoquei”, ja que també podran conviure 
amb altres entitats, què és quelcom “que estem promovent des del ministeri 
d’Esports”. A l’acte de signatura també van assistir com a convidats el secretari 
d’Estat d’Esports, Justo Ruiz; la cònsol menor, Mireia Codina i la consellera de 
Turisme i Esports, Diana Sánchez.

El Ranger’s de futbol sala va visitar 
els cònsols per mostrar-los el trofeu 
de campió del Memorial Joan Canut
Tot i ser un equip de fora de la parròquia, el Ranger’s de futbol sala va 
visitar els cònsols per mostrar-los el trofeu del Memorial Joan Canut 
que van aconseguir. L’equip, que disputa els seus partits com a local a 
la pista de LAUesport, va voler agrair d’aquesta manera la col•laboració 
que el Comú els presta des del punt de vista logístic. Tots ells es van 
fer una fotografia de grup a la terrassa de la setena planta de l’edifici 
administratiu.
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Àlex Iscla i Sara Gay van guanyar la 
Naturland Enduro Race
Podi andorrà masculí a la Naturland Enduro Race. Els ciclistes que partien 
com a favorits, l’andorrà Àlex Iscla i l’actual campiona d’Espanya, Sara Gay, van 
complir amb les expectatives i es van imposar en la Naturand Enduro Race 
que es va celebrar a la parròquia a mitjans de juny. Iscla, del Furious Bici Club, 
va marcar el millor temps dels trams cronometrats en totes les categories, 
amb 17:51.46. La classificació general (scratch) va estar completada amb la 
segona plaça de l’australià Jordan Prochyra, amb una diferència de prop de 4 
segons més, i la tercera, del català Ferran Jorba. 

En categoria femenina, l’ambaixadora de Naturland, Ares Masip, va ser 
la segona classificada, i Alba Lara, la tercera. Cal destacar el quart lloc de 
l’andorrà Guillem Casal a la general, i el 12è lloc d’Arnau Grasslaub, que a més 
es va  imposar en la seva categoria d’edat (júnior). 

Un centenar de ciclistes va completar el recorregut dels 4 trams cronometrats, 
amb sortida a la Cota 1600, a través d’un recorregut de 38 quilòmetres. La 
primera competició d’enduro a Naturland Bike Center va cloure amb molt bona 
valoració per part dels tècnics de la UCI, dels organitzadors i dels esportistes. 

La plaça Germandat es va convertir en l’escenari d’una arribada urbana 
destacada, ja que és un fet excepcional que la meta d’aquest tipus de curses 
estigui situada al centre d’una ciutat. 

Durant el dia, mentre els corredors van anat arribant, el públic va gaudir 
d’un seguit d’esdeveniments a la plaça de la Germandat, amb un programa 
d’animació i un circuit infantil de BTT, el seguiment de la cursa en pantalla 
gegant i la creació d’un grafitti especial per a l’ocasió.  

Posteriorment, va tenir lloc el lliurament de premis de la Naturland Enduro 
Race, de l’Enduro World Series Qualifier, de la Copa Pirineus, i del Campionat 
d’Andorra, on van participar el cònsol major, Josep Majoral, la cònsol menor, 
Mireia Codina, la consellera de Turisme i Esports, Diana Sánchez, el director 
general de Naturland, Xabier Ajona, el representant d’Andorra Turisme, Roger 
Pié, i el president de la Federació Andorrana de Ciclisme, Gerard Riart. 

El dissabte es van fer els entrenaments oficials adults pels trams cronometrats, 
així com els entrenaments lliures infantils, i els entrenaments a la zona urbana 
adults. A la tarda va tenir lloc la Cursa EWS Kids dividida en tres categories i 
una ‘balance’, al circuit d’habilitats, amb push bikes (sense pedals), a la Cota 
2000, on van participar una trentena d’esportistes des dels 2,5 fins als 14 anys, 
amb un marcat caràcter lúdic i familiar. 

Durant el vespre, la Cota 1600 va ser l’escenari de la part més lúdica: es van 
entregar els trofeus de la competició infantil i es va celebrar un concert amb 
una hamburguesada popular. De fet, Ajona va destacar en la roda de premsa 
de presentació que “la celebració d’aquesta prova és un motiu d’orgull perquè 
està dins de la nostra estratègia de diversificació de les activitats”.
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El Comú i una empresa de material 
esportiu signen un contracte de 
compra per renovar al setembre tot 
el gimnàs de LAUesport
El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral i un representant 
de l’empresa Salter Esport, dedicada a la maquinària esportiva, 
van signar un contracte de compra-venda que permetrà renovar 
totalment l’espai de gimnàs de LAUesport. 

L’acord per l’adquisició del material, xifrat en poc més de 179.000 
euros, estableix uns terminis de pagament a través d’una quota 
mensual a comptar des del gener del 2023 i fins el desembre del 
2028. D’aquesta manera, la corporació podrà assumir còmodament la 
renovació d’un dels espais més utilitzats pels usuaris de LAUesport.

L’adaptació de l’espai comportarà que el servei es vegi interromput 
durant unes tres setmanes, però des de LAUesport asseguren que 
s’arribarà a acords amb altres instal•lacions del país per tal que els 
usuaris no perdin l’opció de fer els seus entrenaments.

El cònsol major, Josep Majoral va manifestar que “és un bon acord 
perquè ens permet renovar l’espai sense fer un gran esforç econòmic 
de cop i era una necessitat que havíem constatat”.

Entre el material adquirit, que arribarà a primers de setembre, hi 
ha bancs per fer abdominals, peses, cintes de córrer, estores per 
a la pràctica del fitness, bicicletes, el•líptiques, rems, barres fixes, 
zones d’entrenament, escales, plataformes per a salts, sacs de boxa, 
ancoratges, cinturons i cordes.

Arnau Soldevila i Irati Azkargorta van 
guanyar la tercera edició de la cursa 
nocturna Nit de la Gallina

La parròquia va ser l’escenari de la Nit de la Gallina, la segona prova de la Multisegur 
Assegurances Copa d’Andorra 2022. La tercera edició d’aquesta prova nocturna 
va oferir als 80 participants la possibilitat d’escollir entre dues distàncies.

En la primera cursa, els corredors havien de completar 9,8 kilòmetres i 
450 metres de desnivell positiu, amb sortida i arribada a la plaça de la 
Germandat de Sant Julià de Lòria. La segona prova era d’una exigència 
més elevada amb 19,8 quilòmetres de distància i 1.800 metres de desnivell 
positiu, passant per diferents colls i punts emblemàtics de la parròquia com 
Coll de Jou, el Coll de la Gallina (punt més alt) així com el camí de Rocafort.

En la distància llarga de quasi 20 kilòmetres, el guanyador va ser el jove 
corredor de l’Equip Nacional, Arnau Soldevila, amb un crono final de 
2h10’23’. Òscar Casal va ser el segon atleta en travessar la línia de meta en 
un temps final de 2h10’23” (va deixar la primera posició al seu company de 
la FAM). Els va acompanyat al podi Marc Gasa amb un crono de 2h’11’44”.

En categoria femenina, Irati Azkargorta va ser la primera classificada 
amb un temps final de 2h36’14”. La segona corredora en arribar a la 
plaça de la Germandat va ser Cristina Ribera amb un crono de 3h10’56”. 
Va tancar el podi femení Anna Feliubadaló amb un temps de 3h11’02”.

En la distància curta de quasi 10 kilòmetres, Max Palmitjavila es va imposar 
en un temps total 45’25”. Marc Casanovas i Drice Masson completat el podi 
travessant la línia de meta en un temps final de 46’36” i 49’48” respectivament.

En categoria femenina, Anna Artal va arribar al centre de Sant Julià 
de Lòria en primera posició amb un temps de 55’11”. La jove corredora 
Lea Ancion va assolir la segona plaça amb un temps de 55’36”. 
Erika Queiros va completar el podi amb un temps final de 1h07’14”.
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L’escalada i l’skate, grans novetats de 
les Setmanes Joves que organitzen els 
set comuns de forma conjunta
Els sets comuns del país tornen a organitzar de manera conjunta les 
Setmanes Joves 2022, amb l’objectiu d’oferir als adolescents d’entre 12 i 17 
anys l’oportunitat de dur a terme diverses activitats esportives al llarg de 
l’estiu, i que enguany inclouen dues grans novetats, un campus d’skate i un 
d’escalada, que s’impulsen des de la corporació d’Escaldes-Engordany. Així 
ho van manifestar en roda de premsa el conseller d’Esports d’Encamp, Xavier 
Fernández, la responsable del departament d’Esports escaldenca, Cyrille 
Ferrandis, i el cap d’àrea d’activitats esportives de la capital, Josep Tudó, els 
quals van informar que el nombre de places disponibles és de 222.

Els campus tindran lloc del 4 de juliol al 2 de setembre i, a banda de les 
novetats ja esmentades, les corporacions han organitzat un total de set 
activitats per oferir una oferta esportiva i lúdica alternativa pels adolescents 
durant el període de vacances d’estiu. “La col•laboració de tots els comuns 
ens ha permès millorar i diversificar les dinàmiques que es duran a terme”, 
va indicar Fernández. Tudó, va ser l’encarregat de desgranar les activitats, 
tot destacant el campus de Vela, que es durà a terme a Cambrils i al Port 
de la Selva, i inclou la pernoctació al lloc de destí i la col•laboració de la 
Federació de Vela del Principat. El nombre de places disponibles és de 58 i es 
desenvoluparà en un total de sis torns. 

El cap d’àrea també va fer el punt sobre la recuperació de la Volta a Andorra 
a peu, la qual preveu que els joves descobreixin els entorns naturals del 
nord del país, des d’Arcalís, passant per Rialb, Sorteny, Ransol, Cabana 
Sorda, Juclà, Siscaró, i fins a Soldeu, mentre fan esport i que també inclou la 
pernoctació als refugis situats a les proximitats de la ruta. Una altra de les 
dinàmiques clàssiques de les Setmanes Joves és el campus de vòlei platja, 
que es farà a les pistes de la capital del 4 de juliol al 19 d’agost amb un total 
de set torns. Entre la resta d’activitats hi ha els campus d’esports d’aventura 
i el destinat als amants de la bicicleta, el Dow Hill/Descens en BTT a l’estació 
de Vallnord-Pal Arinsal.

Respecte a les novetats, Ferrandis va posar en relleu la importància que està 
agafant entre els joves la pràctica de l’skate, motiu pel qual “hem decidit que 
s’inclogui dins de l’oferta”, i, quant a l’escalada, va explicar que els participants 
podran gaudir de l’activitat en diferents entorns, com el rocòdrom d’Escaldes, 
una ruta d’escalada en roca i una via ferrada. Per cloure, Tudó va assenyalar 
que, tot i que la voluntat és assolir el 100% de participació, amb els joves “s’han 
de buscar activitats que els cridin l’atenció i els motivin”, ja que, a diferència 
dels infants, “són ells qui decideixen si anar-hi o no”. Les inscripcions es van 
obrir el 9 de maig, i s’han dut a terme de manera presencial a un punt habilitat 
a cada parròquia.

Adam Raga va sorprendre en la primera 
màniga de la prova del Mundial però Toni 
Bou va reaccionar per guanyar la segona
El que a priori semblava una lluita per veure el desempat que hi havia en 
la classificació general del Mundial de trial entre Toni Bou i Jaime Busto,             
va tenir dissabte un convidat especial. I no un qualsevol. L’experimentat pilot 
d’Ulldecona, Adam Raga va fer un recorregut extraordinari i es va imposar 
per davant de Bou i un sorprenent Jeroni Fajardo en la primera màniga del 
cap de setmana.

Diumenge, però, Bou es va treure l’espina. El pilot resident no va fallar en 
la segona jornada de la prova del Campionat del món de trial celebrada a 
diverses zones de la parròquia i va deixar en segon lloc Raga. Pel que fa a 
la participació andorrana, a Trial 2, Jordi Lestang va ser vintè. Novament, els 
organitzadors van marxar molt satisfets del bon nivell de la cursa laurediana. 
A més, Bou va sumar la seva victòria 200 en un mundial el que suposa una 
autèntica barbaritat que avui per avui és veu inassolible per a qualsevol altre 
pilot dels actuals i dels que puguin venir. Després de la prova laurediana, Bou 
va passar a encapçalar la general en solitari amb 74 punts, pels 63 de Raga i 
59 de Busto.

En el segon dia de trial, Bou va recuperar les sensacions que va perdre dissabte. 
Des de la primera volta es va destacar i, ja en la segona, va saber mantenir la 
distància aconseguida. Va tancat la prova com a líder, amb només 18 punts de 
penalitzacions, deu menys que Raga (28) i 12 de Fajardo (30).

Pel que fa als pilots andorrans, tant Lestang com Vall competien a la categoria 
Trial 2. Novament, amb un paper discret. Així, Lestang va acabar vintè, amb 29 
punts de penalització mentre que Vall va quedar relegat a la 32a posició, amb 
51. El guanyador de la categoria va ser Lorenzo Gandola, amb únicament dos 
punts. Pel que fa a la categoria femenina de Trial GP, Berta Abellán i Emma 
Bristow es van repartir les victòries de les dues jornades.
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Motos elèctriques i de combustió van 
competir per primer cop en una prova 
a nivell mundial 
La prova del mundial de trial disputada a Sant Julià de Lòria passarà 
a la història com la primera en què els pilots van mesurar les seves 
forces amb motos elèctriques i de combustió. Aquest fet ja havia 
tingut lloc en competicions anteriors però mai havia passat en una 
prova del Campionat del Món. 

Toni Bou i Jaime Busto arribaven a la cita laurediana empatats a 
punts en la classificació després que en la primera prova celebrada a 
Hospitalet de l’Infant cadascun d’ells guanyés una màniga. A això es 
va referir en la roda de premsa de presentació el sempitern campió 
del món per dir que “el Jaime és un pilot molt competitiu i segur 
que m’ho posarà molt difícil aquí on mai he pogut guanyar les dues 
mànigues”, com així va ser. Bou també va comentar que el traçat no 
era del seu gust perquè no se sent còmode amb les zones de riu de les 
quals n’hi havia vuit, sis al riu de Faucellers i dues al d’Auvinyà, prop 
de la rotonda del centre comercial Sant Eloi.

La presidenta de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA) Natàlia Gallego 
va valorar de forma positiva les dues jornades de competició. “Malgrat les 
molt altes temperatures, un any més hem pogut gaudir d’un gran cap de 
setmana de trial a Sant Julià de Lòria, amb els millors pilots del món en 
competició en magnífiques zones de roques i riu, que sempre fan que el 
Trial GP d’Andorra sigui una de les proves més exigents i espectaculars                   
del calendari internacional”, va destacar Gallego, tot manifestant que 
“continuem aconseguint l’objectiu de millorar el desenvolupament d’aquesta 
gran cursa”.

La consellera de Turisme i Esports, Diana Sánchez va ser l’encarregada             
de representar el Comú en la roda de premsa celebrada al vestíbul del 
Centre cultural. També van prendre part a banda de Toni Bou, d’altres pilots 
com ara els joves Gaudi Vall i Jordi Lestang i l’actual campiona femenina, 
Emma Bristow.

“El Comú de Sant Julià de Lòria sempre està i estarà obert a tota mena 
d’esdeveniments que ens permetin posicionar-nos a Andorra i al món, així 
com també que aquestes cites aportin dinamisme al nostre teixit social i 
comercial”, va comentar la consellera. En una línia similar es van expressar 
el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz i el director de Producte i Nous 
Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres. 

El darrer en intervenir va ser el vicepresident de la Federació Internacional de 
Motociclisme (FIM), Ignasi Verneda que va elogiar la gran tasca d’organització 
de la federació andorrana com un dels factors pels quals el mundial de trial 
ve a Andorra des del 1992.
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No obstant això, el nombre de visitants va ser menor, en concret un 38%, 
xifra alineada amb les dades que mostren un descens de turistes al país 
en general. Tot i així, durant alguns caps de setmana, dies de Nadal i de 
Setmana Santa es va assolir el ple a les instal•lacions. Aquest fet també va 
lligat a l’estratègia de limitar l’aforament amb l’objectiu de donar un millor 
servei, que ha servit per continuar assegurant que els clients tinguin una 
millor experiència a les activitats. 

La temporada d’hivern es va iniciar el cap de setmana del 27 de novembre, 
amb l’obertura anticipada de les pistes d’esquí, i es va combinar amb 
activitats a les dues cotes fins aquest cap de setmana. En total, l’estació 
d’esquí La Rabassa - Naturland, que va tancar el passat 13 d’abril, va obrir un 
total de 134 jornades, que va comptar amb condicionament diari de pistes, 
fet que va contribuir al bon manteniment dels traçats. 

En relació amb això, l’estació d’esquí (lloguer, escola, forfets), va registrar 
un 62% més de facturació que el període 2018/2019. També el nombre 
d’esquiadors es va pràcticament doblar, així com els dies d’esquí, passant 
dels 2.345 als 4.730 en aquest últim cas.  

Pel que fa a les activitats de neu a la Cota 2000 i al centre outdoor, a la Cota 
1600 es va obrir el Tobotronc, l’Airtrekk amb la tirolina, l’Airtrekkids, els llits 
elàstics, els passeigs en ponis i els buggis. A la Cota 2000 es va poder posar en 
marxa el centre hípic per primera vegada a l’hivern, i es van oferir propostes 
com les raquetes, els trineus, les moonbikes i les motos de neu. També 
es van desenvolupar experiències nocturnes, combinant gastronomia amb 
activitats d’oci a la natura. Aquest hivern també es van fer esdeveniments, 
repetint els Winter Championships Andorra, la Marxa nocturna, i la Festa del 
Nòrdic. 

Balanç global  
Dades generals Temporada 18/19 vs 21/22

Increment del consum mitjà per visitant: +131%
Augment dels ingressos activitats esquí: +62%

Augment de facturació global: 41 %.
Descens d’afluència dels visitants: -38%

Naturland va assolir un hivern de rècord 
amb un 41% més de facturació respecte 
la darrera temporada amb normalitat

Naturland va assolir aquesta darrera temporada d’hivern un rècord de 
facturació. Les xifres mostren que s’ha superat en un 41% la temporada 
de referència desenvolupada amb normalitat abans de la COVID, la del 
2018-19. Es tracta del millor hivern en termes de facturació de la història 
de la societat. De fet, Naturland acumula 10 mesos de rècord, superant les 
millors xifres de referència en tots els casos. Això s’ha aconseguit gràcies 
a la diversificació de l’oferta i a la millora de la promoció dels productes, 
que ha donat com a resultat l’increment del preu del tiquet mitjà del client, 
passant dels 21,59 euros (2018-2019) als 49,98 euros actuals, un percentatge 
que representa un 131% més. 
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Naturland va fer ple durant les vacances 
de Setmana Santa
Naturland va fer ple durant el pont de Setmana Santa, superant el miler de 
visitants diaris que el Centre d’Activitats Outdoor lauredià s’havia marcat 
com a objectiu, tenint en compte l’oferta disponible a les cotes 1600 i 2000. 
El divendres, dissabte i diumenge es van exhaurir les entrades, a més de 
registrar elevades xifres de visitants dijous i dilluns. La interessant oferta 
d’activitats a l’aire lliure a les dues cotes acompanyada de les previsions 
de bon temps que finalment ses van complir, van ser els factors que van 
propiciar que els turistes s’acostessin al Centre d’Activitats Outdoor lauredià 
per gaudir de les activitats proposades.

La major part dels visitants van adquirir les seves entrades online, dies i 
setmanes abans de la seva arribada, a través de la pàgina web de Naturland, 
exhaurint-les els dies més forts, i mostrant una creixent anticipació en 
l’adquisició d’aquestes. A més dijous i dilluns es va registrar una molt bona 
ocupació, sent finalment 4.300 persones les que han visitat Naturland en 
aquests cinc dies de pont.

Naturland va donar per tancada la seva temporada d’hivern el dissabte 30 
d’abril, quan es va dur a terme una valoració d’una temporada que ha estat 
intensa, amb diverses novetats, i que presentarà probablement resultats 
molt positius. A partir del primer de maig va començar la temporada de 
primavera, un període durant el qual Naturland va continuar amb la seva 
oferta d’activitats cada cap de setmana, mentre es preparaven les novetats 
del pròxim estiu 2022 i es treballava en diferents millores de les actuals 
instal•lacions.

Camprabassa redueix un 15% les 
pèrdues i les aportacions del Comú 
disminueixen any rere any 
La societat laurediana Camprabassa, que gestiona el centre d’activitats 
outdoor Naturland, va ingressar el 2021 gairebé la mateixa quantitat 
que el 2019, i redueix les seves pèrdues en un 15%, tot i les restriccions 
de mobilitat de la primera meitat de l’any passat

Naturland va tancar el 2021 amb uns ingressos de 3.542.142€, només 
un 4,5% menys que l’any 2019, últim abans de la pandèmia i que ja va 
mostrar alguns dels millors números de la societat fins a la data. Amb 
tot, el 2021 ha millorat amb escreix aquestes xifres, amb unes pèrdues 
que per primera vegada en anys, baixen d’un milió d’euros, fins als 
994.208€ i de les quals més d’un 75% són amortitzacions, generant un 
EBITDA positiu. Aquest fet ha permès que les aportacions comunals 
s’hagin reduït a 500.000€, lluny dels 1.4M€ i 1.3M€ del 2018 i 2019.

Amb aquestes xifres, des de la societat es fa una valoració positiva 
dels canvis duts a terme en els últims 2 anys, ja que han permès, 
amb el canvi d’estratègia, millorar l’experiència dels clients, i 
desestacionalitzar l’activitat. Aquesta tendència de millora es veu 
reforçada amb una primera  meitat del 2022 que ha continuat a l’alça, 
fins a portar a Naturland a uns ingressos superiors als 4.300.000€ 
en els últims 12 mesos d’activitat i que la societat espera acabar de 
confirmar durant l’estiu.
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COTA 2000
Una de les novetats més destacades de la Cota 2000 serà el condicionament 
de l’espai de les dos plantes superiors de la Borda de Conangle. S’han 
reformat les 8 habitacions i la sala d’estar i aquest estiu es reinaugurarà 
oferint un servei d’allotjament singular. 
L’emblemàtic edifici acull a la planta baixa i terrassa la mítica oferta de 
gastronomia d’alta muntanya, que es complementa amb la Cervesera, 
l’alternativa gastronòmica amb carns a la brasa i altres opcions. 

Naturland continua apostant pel ciclisme i enguany s’han ampliat el nombre 
de recorreguts, passant de 6 a 13, i arribant a més de 50 quilòmtres per a 
la pràctica de l’enduro i cross-country. Donant continuitat al projecte, es 
mantenen les zones tècniques, Pump Track, la Skill zone i la Jumping zone, i la 
Kids Zone o a la zona d’iniciació per als petits. També com a novetat, s’inclou 
dins l’entrada Naturkids l’activitat de Push bike perquè els infants puguin 
tenir un primer contacte amb el Naturland Bike Center. Paral•lelament, també 
s’ha obert un canal a les xarxes socials específic per donar visibilitat a aquest 
espai: @naturland_bikecenter. Per complementar el servei, la NaturlandShop 
ofereix la venda de material esportiu i tècnic, així com el lloguer de bicicletes, 
també elèctriques. 

A la Granja de Conangle s’afegeix una activitat experiencial enfocada a infants 
fins als 6 anys que permet jugar a ser un granger, simulant l’experiència a 
bord d’un tractor de pedals. 

Les rutes a cavall pels diferents camins de l’entorn de la Rabassa es mantenen, 
així com  les passejades en poni  pels més petits al Prat de Conangle. Tal 
com es va començar a fer l’estiu passat, també es faran sortides a cavall al 
capvespre combinades amb l’oferta gastronòmica de la Cota 2000 en dates 
assenyalades. 

Altres alternatives per descobrir el marc natural de la Rabassa seran les rutes 
de senderisme guiades als tres indrets més emblemàtics: la Ruta al refugi de 
Pimes, la Ruta dels búnquers i la Ruta del Pic Negre. Així mateix, es fan rutes 
en buggys de 30 minuts i d’una hora. 

Altres opcions que ofereix el centre a la Cota 2000 és la tradicional ruta 
guiada ‘Secrets del bosc’, que es complementa amb una exposició educativa, 
a l’Aula de Natura. 

A més, aquest estiu s’implementa un nou sistema d’accés a les activitats 
que permetrà accedir-hi de manera directa, millorar el control d’afluència 
per activitat, obtenir un coneixement més detallat del recorregut dels 
clients, i d’aquesta manera destinar una part del personal per formar un 
equip d’acollida. Es mantindrà el sistema d’horari per accedir al Tobotronc, 
i enguany el viatge es podrà triar en el moment de fer la reserva perquè el 
client pugui planificar millor la seva jornada al centre.

Naturland estrena noves activitats a la 
Cota 1600 en vistes a l’estiu i inaugura 
l’allotjament de la Borda de Conangle 
Naturland comença una nova temporada d’estiu el pròxim 1 de juliol, i que 
es prolongarà fins l’11 de setembre, amb noves activitats que diversifiquen 
l’oferta ja existent. La gran novetat a la Cota 1600 serà una tirolina de corbes, 
La Forest Line, que transcorre entre els arbres del bosc, de 500 metres de 
llargada. A la mateixa zona hi haurà una nova àrea lúdica de xarxes elàstiques 
penjades als arbres, anomenat Circuit Esquirol; així com un trineu en sec, 
l’Sklide, una instal•lació amb 4 carrils per lliscar, i el Tubbing, com a principals 
novetats destacades. A més, i pel que fa a les activitats amb vehicles, hi haurà 
un circuit amb els Swincars (4x4 elèctric) i uns nous buggys a pedals, que 
substituiran els vehicles de combustió. 

Pel que fa a la Cota 2000, s’estan reformant les habitacions de la Borda de 
Conangle, que ara compaginarà l’oferta gastronòmica amb l’allotjament. A 
més, s’han doblat el nombre de traçats del Naturland Bike Center, arribant 
a més 50 km distribuïts en un total de 13 circuits d’Enduro i Cross-country. 
L’estratègia iniciada l’any passat continua. Es posarà èmfasi en potenciar la 
marca mantenint uns codis de comunicació estratègics; en millorar el conjunt 
de l’oferta amb nous productes, instal•lacions i serveis; en mantenir les 
activitats relacionades amb l’entorn, diferenciades per tipologies i en buscar 
un alt grau de satisfacció dels clients que ens permeti fidelitzar-los.

COTA 1600
Naturland presenta aquest estiu moltes novetats, majoritàriament ubicades 
al bosc de la Cota 1600. Una de les novetats més importants serà la posada 
en marxa del Forest Line, una tirolina que té un traçat de corbes amb una 
longitud de més de 500 metres. L’usuari equipat amb un arnès lliscarà 
sobre un rail suspès dels arbres, a una alçada d’entre 3 i 7 metres. Per fer la 
instal•lació s’ha aprofitat camins ja existents i només ha calgut fer la neteja 
del sotabosc, amb la qual cosa l’impacte ha estat mínim. 

A la mateixa zona s’ha creat el Circuit Esquirol, una àrea lúdica de xarxes 
elàstiques penjades als arbres, que es troben a una alçada d’entre 1,5 i 4 
metres per on els usuaris caminen i salten.  Aprofitant els pendents de la zona, 
l’Sklide és la nova atracció on els usuaris s’asseuen en un trineu (Sklidebob)  
i amb un joystick situat al centre, el pilot pot dirigir el vehicle i ajustar-ne la 
trajectòria. El descens es fa per una pista condicionada amb quatre carrils. 

I també per lliscar, es reaprofita el Tubbing, l’antic tobogan amb ‘donut’ que 
estava situat a la Cota 2000, i que ara es reinstal•la a la Cota 1600. El descens 
es fa per una pista tancada de 50 metres amb un inflable, en un circuit 
adaptat per a adults i també per a nens, ja que té diferents punts de sortida. 
Per als més petits, uns buggys a pedals han substituït els de motor, en el 
circuit de la Cota 1600. De la mateixa manera, el circuit cross d’obstacles i 
revolts, que a més s’amplia fins al bosc, es farà amb un vehicle 4×4 elèctric: 
els Swincar. 

Pel que fa a gastronomia, dos establiments, El Foc i el Sanobanano, oferiran 
la seva carta amb productes 100% sense gluten com a novetat. La cafeteria 
disposarà d’un punt exprés de servei de begudes, i s’obre un nou punt de 
restauració exclusiu de pizzes. 

Altres activitats que es faran a Naturland a la Cota 1600 i que s’ofereixen amb 
les entrades són el Tobotronc, l’Airtrekk i la tirolina, l’Extrem Jump, el tir amb 
arc i el Circuit aventura, per als adults. L’Airtrekkids amb la minitirolina, els 
llits elàstics i els tallers infantils són les activitats consolidades per als més 
menuts. Aquest estiu també s’obre l’alberg. 



www.santjulia.ad


