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Naturlandia
L’estiu de la renovació de la 
marca, Naturland ha aconseguit 
uns ingressos històrics. De fet, les 
millors dades registrades eren 
les de l’estiu 2019, i en aquest 
sentit, la facturació s’ha superat 
en un 1,5%. En relació amb les 
mateixes dates de l’any passat, 
la diferència és encara molt més 
àmplia: un 27% més. Pel que fa 
a la despesa mitjana per client, 
aquesta ha pujat un 45% en 
comparació amb el 2020 i un 68% 
comparat amb el 2019.

Les fires a l’aire lliure donen un gran ambient a la 
parròquia i dinamitzen el nostre comerç
La recuperació de les fires mensuals al barri de Rocacorba i la celebració després d’un any d’absència obligada de la Vila Medieval van fer que el 
primer cap de setmana de la tardor, la parròquia esdevingués un eixam de gent. Tot i que va caure un petit xàfec a primera hora del matí del dissabte, 
posteriorment va sortir el sol i fins i tot vam gaudir d’un cap de setmana força càlid. La gran oferta programàtica de la Vila i les prop de 60 parades 
de la fira van fer la resta i, malgrat que encara s’han de complir algunes restriccions sanitàries, tant els paradistes com els comerços de la zona van 
coincidir en l’èxit de participació i es van mostrar molt satisfets per les vendes.

Medi Ambient
Seguint amb la línia de 
convertir-nos en una parròquia 
capdavantera en el camp de 
les energies renovables i les 
oportunitats econòmiques en el 
camp de la sostenibilitat, al juliol 
va entrar en ple funcionament la 
minicentral hidràulica d’Aixovall 
en la que el Comú participa a 
través de la Mútua Elèctrica. 
L’equipament genera anyalment 
energia suficient per mantenir 
500 llars i té la captació d’aigua a 
la Borda de l’Arena.

Obres
En aquest apartat us informem 
de les diferents iniciatives que 
el Govern té projectades per a la 
millora de la nostra xarxa viària 
i també de les inversions que 
hem fet nosaltres en dos espais 
concrets. Un d’ells és l’Espai 
Benestar i l’altre l’Espai Saludable 
on es poden fer activitats de 
relaxament i de lleure, i de 
pràctica de l’esport a l’aire lliure 
respectivament. En el proper 
número ja esperem tenir enllestit 
el parc infantil de Camp de Perot.

Trial
La Federació Motociclista 
Andorrana (FMA) va fer un esforç 
enorme i amb el suport d’Andorra 
Turisme i el Comú va tornar a 
organitzar una prova del mundial 
de trial a diferents zones de la 
nostra parròquia amb un elevat 
grau de dificultat. Van ser dos dies 
de competició diferents en què 
en cada un d’ells es va imposar 
un pilot diferent, sent el dissabte 
per al pilot resident Toni Bou i el 
diumenge per al seu gran rival, el 
pilot d’Ulldecona Adam Raga.



 2

EDITORIAL
L’economia de la parròquia es va 
movent des de diferents vies
En aquest número de la revista El Comú amb tu ens 
congratula donar-vos l’excel•lent notícia que suposa que 
Naturland hagi aconseguit uns ingressos històrics superant 
de poc els que es van obtenir en el mateix període del 
2019. És cert que el parc encara arrossega un determinat 
deute, però creiem que a la finalització d’aquest mandat 
aconseguirem que sigui viable per sí mateix i que el Comú 
no hagi de fer més aportacions econòmiques a la societat 
Camprabassa.

A més de l’increment de facturació global, hi ha una dada 
força esperançadora pel que fa l’objectiu desitjat. La 
despesa mitjana per client ha pujat un 45% en comparació 
amb el 2020 i ni menys ni més que un 68% en relació al 2019. 
És a dir, en l’any que marcava fins enguany la facturació 
més elevada, la despesa per client era prop de set vegades 
inferior a la registrada aquest 2021. En definitiva, dades 
força esperançadores per tal que Naturland deixi d’estar 
en el punt de mira d’uns i altres i esdevingui un producte 
turístic diferenciat per a Sant Julià de Lòria i Andorra.

Un altre dels pols econòmics que volem potenciar és 
el del comerç de la parròquia. Som conscients de les 
dificultats que aquest sector ha hagut d’assumir a causa 
de la pandèmia, sobretot en l’àmbit de la restauració. Per 
això hem decidit recuperar les fires mensuals al barri de 
Rocacorba per, d’una banda donar vida a una de les zones 
més apartades de la parròquia, i per un altre que els 
paradistes i comerços d’aquesta part de poble es puguin 
veure beneficiats.

Son petites mesures que pensem que sempre aporten més 
que resten i que complementen les inversions privades 
que ara s’estan duent a terme a la nostra parròquia.
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EL TEMA CENTRAL Comú de Sant Julià de Lòria

Fires
Els tallers per als més petits van ser clau per a l’èxit absolut, ja que van 
comptar amb una alta participació de nens i nenes que van acudir per fer 
activitats i per passar una estona divertida. El punt neuràlgic d’aquesta cita 
va ser la plaça Major, que va acollir espectacles molt ben rebuts.

El punt diferenciador d’aquesta Vila Medieval, que van ser la causa de la 
suspensió de l’any 2020, han estat les mesures sanitàries que s’havien 
d’aplicar al recorregut, els tallers i els espectacles. L’any passat, el que marcava 
el ministeri de Salut no era compatible amb un correcte desenvolupament 
de la fira, però enguany sí.  Així, tot i estar a l’aire lliure, la mascareta era 
obligatòria per l’afluència de gent. 

L’èxit de la Vila Medieval va repercutir de forma directa en el mercat mensual 
de Rocacorba que s’han recuperat després de vuit anys. En aquesta edició 
van ser 56 les parades, però com va explicar la cònsol menor Mireia Codina és 
molt possible que s’ampliï en les properes edicions. “Molts comerciants de 
la Vila s’han interessat a participar-hi”, i hi veuen una molt bona oportunitat 
per continuar acudint a Sant Julià de lòria, va dir. 

De fet, Mireia Codina va dir que la intenció d’aquesta recuperació ha sigut 
donar a conèixer comerços de tot el país i, així, donar una mica de vida a 
aquesta zona una mica més allunyada de la parròquia i a la qual li costa 
arrencar en aquest sentit.

L’alta afluència de la Vila Medieval va 
repercutir de forma directa en la fira 
mensual de Rocacorba
La recuperació de les fires multiproducte al barri de Rocacorba i l’arribada 
després d’un any d’absència d’una nova edició de la Vila Medieval van donar 
molt d’ambient a la parròquia durant el primer cap de setmana de la tardor. 
Tot i que a un ritme diferent que abans, la pandèmia ens està permetent 
recuperar esdeveniments. Aquestes dues cites van suposar que el poble 
tingués un color diferent durant aquelles dates amb els carrers plens de 
gent i els diferents aparcaments amb el cartell de complet.

La reducció de casetes, que aquest any eren 45, no va aturar la gent per 
arribar-se fins a la Vila Medieval i gaudir de tot el que s’oferia en aquesta 
cita. La cònsol menor, Mireia Codina, va afirmar que ha estat un èxit absolut 
i que la corporació està molt contenta amb els resultats. Però, més enllà de 
la visió dels organitzadors, va dir que “els comerciants estan força satisfets 
amb aquests dies d’ambientació especial i d’acolliment de visitants”.

La Vila Medieval, com és habitual, va ser una cita per a tota la família, 
on cadascú va tenir el seu moment i el seu racó per gaudir d’aquesta 
ambientació. 
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EL TEMA CENTRAL Comú de Sant Julià de Lòria

Fires

Les entitats culturals es van unir per 
representar la Llegenda de la Dama Blanca 
i la resposta del públic va ser massiva
L’edició 2021 de la Vila Medieval serà recordada pel seu retorn després d’un 
any d’absència i també per la fita història aconseguida per les entitats 
culturals de la parròquia. L’Esbart Laurèdia, la Colla Gegantera, la Coral 
Rocafort i La Cia. És Grata es van aplegar per representar per primer cop i de 
forma coral la Llegenda de la Dama Blanca en dues funcions celebrades a 
la plaça de la Germandat, una el dissabte i l’altra el diumenge. L’èxit va ser 
rotund en tots dos casos ja que l’afluència de públic va ser molt elevada.
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SESSIONS PLENÀRIES Comú de Sant Julià de Lòria

El Comú va tancar el primer trimestre 
de l’any amb un superàvit de més de 
700.000 euros 
El ple del Comú va viure al juliol una sessió ordinària en la qual, entre 
d’altres punts de l’ordre del dia, es va fer el seguiment del pressupost del 
2021 que la consellera de Finances Maria Àngels Marfany va anunciar que 
es va tancar amb “un superàvit de 703.203 euros en el primer trimestre de 
l’any”. Igualment va exposar que el deute total de la corporació, incloses les 
societats, no para de baixar i si el 2019 es tancava amb 135% del total permès 
per la llei, l’any passat va reduir-se fins el 125% i amb les xifres del que va 
de 2021 s’estaria per sota del 120%. És a dir, en poc més d’un any i mig s’ha 
reduït el deute en més d’un milió d’euros i a la finalització del període va 
quedar fixat en 17,2 milions d’euros.

Sobre els números, el conseller de la minoria Cerni Cairat va manifestar que 
“és evident que el superàvit ve donat per la manca d’inversió”. El cònsol 
major, Josep Majoral li va respondre que “el pressupost segueix el seu curs i 
les inversions fortes s’adjudicaran pels volts del setembre”, i va recordar que 
“l’endeutament es va reduint any rere any” .

Un altre dels punts tractats va ser l’aprovació d’un suplement de crèdit de 
44.000 euros per finançar els treballs de recollida de residus de la deixalleria 
que han augmentat de forma notable. Cairat va considerar que “cal fer 
campanyes informatives per tal que la gent sigui més responsable”, i sobre 
l’increment de l’acumulació de deixalles va afegir que “cal que s’informi 
que això té un cost per a l’administració”. Per a Cairat, tot plegat comporta 
molèsties al veïnat i sensació d’abandonament. De la seva banda, el cònsol 
va recordar que el suplement de crèdit no és a càrrec d’endeutament perquè 
ve d’una altra partida ja pressupostada. 

Un focus de disconformitat entre majoria i oposició va ser l’aportació que el 
Comú de Sant Julià de Lòria ha fet -igual que la resta de comuns- al Govern 
pels esforços que l’executiu va fer per combatre els efectes de la COVID. 
Desperta Laurèdia es va abstenir en la votació perquè a criteri de Cerni 
Cairat, la xifra de 250.000 euros “és insuficient i més tenint en compte que 
el Comú acumula dos anys de superàvit”. Majoral va dir que “sempre hem 
mantingut la postura que seríem solidaris fins on ho poguéssim ser”.

També hi va haver abstenció per part de la minoria en l’aprovació de 
l’Ordinació reguladora de la Vall del Madriu Perafita-Claror aprovada pels 
quatre comuns amb territori a la zona. “Aquesta nova ordinació té punts 
positius però també té una certa ambigüitat pel que fa a la normativa que 
permet fer noves construccions i pot establir un precedent preocupant”, va 
manifestar Cairat. 

Mentre, Majoral va ser taxatiu en dir “no serà el Comú de Sant Julià de Lòria 
qui li digui a un propietari que no pot construir dins dels límits de la seva 
propietat i d’acord als criteris que estableix l’ordinació”. Cal recordar que la 
zona de la parròquia que inclou la Vall del Madriu no té propietats privades 
i que la mesura afecta en gran mesura els cortalans d’Escaldes-Engordany. 
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PROTOCOL Comú de Sant Julià de Lòria

Casa Comuna va acollir la cerimònia de 
lliurament del Premi Nacional a l’Estudi
Amb la presència del cònsol major Josep Majoral, la ministra d’Educació i 
Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, va lliurar a Casa Comuna el primer de 
juliol el Premi Nacional a l’Estudi als cinc estudiants guanyadors d’enguany. 

Es tracta d’un reconeixement que s’atorga als millors alumnes de batxillerat 
i batxillerat professional dels tres sistemes educatius. El Premi Nacional a 
l’Estudi, a banda del reconeixement, entrega 3.000 euros a cada guanyador 
i els subvenciona les despeses de matrícula durant els estudis de formació 
professional superior o de primer cicle universitari –ja els facin a Andorra 
o a l’estranger–.

Uns alumnes que havien vist els seus estudis influenciats per la crisi de 
la COVID-19, primer amb el confinament i les classes telemàtiques de l’any 
passat, i després amb les mesures de prevenció d’enguany. La ministra 
Vilarrubla va felicitar els guardonats, i va destacar “la seva elevada 
resiliència i capacitat per adaptar-se”, a la vegada que els va encoratjat a 
seguir formant-se.

Els guardonats d’aquest curs han estat Beatriz Gomes Faria Dos Santos, 
de l’Escola Andorrana de Batxillerat; David Da Silva Camino, del Centre 
de Formació Professional; Mercè Joval Gallart, del col•legi espanyol María 
Moliner; i Sophia Arami Espinola Benitez i Mariana Ferreira Dos Santos, les 
dues del Lycée Comte de Foix.

En relació al futur immediat, Gomes té previst estudiar la licenciatura en 
Línguas, Literaturas e Culturas a la Universitat de Porto; Da Silva es decanta 
pel bàtxelor en informàtica a la Universitat d’Andorra; Joval vol estudiar el 
grau en Relacions internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona; 
Espinola farà classes Préparatoires intégrees a l’INSA d’Estrasburg i Ferreira 
ha escollit el Brevet de technicien supérieur, gestion de la PME al Lycée 
Comte de Foix.

Uns alumnes que havien vist els seus estudis influenciats 
per la crisi de la COVID-19, primer amb el confinament i 
les classes telemàtiques de l’any passat, i després amb 

les mesures de prevenció d’enguany. 
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OBRES I INFRAESTRUCTURES Comú de Sant Julià de Lòria

El Govern va aprovar l’actuació 
d’emergència per restablir la seguretat 
de la CG-6 a l’alçada de Bixessarri
Amb l’objectiu de dotar la via de les condicions suficients de seguretat, 
el Govern va aprovar l’actuació d’emergència per contractar les obres 
i els treballs tècnics necessaris per restablir la seguretat a la CG-6 i les 
zones properes. La decisió va arribar arran d’un fenomen plujós de grans 
proporcions que va tenir lloc el 14 de juny i que va provocar el desbordament 
del riu d’Os a l’alçada de Bixessarri i una esllavissada de terra, vegetació i 
pedres que va deixar la via intransitable.

Els treballs es van acompanyar dels estudis per saber els motius del 
desbordament del riu i per la capacitat d’absorció de diverses canonades. 
Així, per exemple, es va saber que les del riu d’Aixàs que travessen la CS112 
absorbeixen l’aigua mentre que les de la CG-6, no. Un altre fet curiós és que 
una de les canonades que desemboca al riu d’Os i que passa per sota de la 
CG6 estava travessada per un altre tub.

Una reunió informativa amb els veïns
Pocs dies abans d’adjudicar els treballs, el cap de Govern, Xavier Espot, 
el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, i el cònsol major, Josep 
Majoral es van apropar a la plaça Major de Bixessarri per informar els veïns 
de les actuacions que es van posar en marxa a finals d’agost. Llavors es 
va fer una previsió del termini d’execució dels treballs per trams, de deu 
setmanes i d’un cost de 250.000 euros. Però en el moment d’adjudicar 
les obres -a mitjans d’agost-, que van recaure en l’empresa Locubsa, el 
període es va ampliar fins les 12 setmanes i la partida es va incrementar 
de 30.000 euros. 

Tal com va detallar Filloy durant la reunió, a la qual hi van assistir una 
vintena de veïns de Bixessarri, Aixàs i Canòlich, l’objectiu dels treballs és 
estabilitzar la plataforma de la calçada de la CG6 en dos trams a l’alçada 
de la Borda de l’Arena, així com millorar la captació d’aigua de l’obra 
de drenatge transversal de la CG6 al torrent dels Nyerros i construir una 
nova obra de drenatge transversal de més capacitat al seu encreuament 
amb el riu d’Aixàs. Segons el titular de Territori, es tracta d’una zona en la 
qual “calia actuar ràpidament” i, en aquest sentit, va posar en relleu que, 
posteriorment, també s’actuarà sobre la carretera secundària d’Aixàs, on 
en el segon episodi de pluja també hi va haver afectacions.

Per la seva banda, Espot va explicar que des del 2005, any en què 
aquesta carretera va passar a ser general i, per tant, competència del 
Govern, l’executiu ha destinat més de 3 milions d’euros “per fer front a la 
prevenció de caiguda de blocs” i per a l’estabilització de talussos. El cap de 
Govern va assenyalar que la vall del riu d’Ós ha presentat històricament 
freqüents episodis de pluja torrencials d’alta intensitat, i “és quelcom que 
no podrem evitar mai”, ja que “tot fa pensar que en el futur, amb el canvi 
climàtic, aquests episodis es puguin reproduir”. 

Així mateix, va assegurar que tenint en compte l’alta perillositat d’aquesta 
zona pel que fa a la caiguda de blocs rocosos, “es considera inviable arribar 
a un nivell de seguretat estàndard”.

Entre els principals neguits de la ciutadania expressats durant el torn de 
preguntes, van aparèixer qüestions com l’estat de la circulació un cop 
s’iniciessin les obres. La resposta de les autoritats va ser que s’habilitaria 
un pas alternatiu per tal de no tallar totalment la circulació a la carretera. 
A més, també es va suggerir als representants del Govern actuar en altres 
zones perilloses pel que fa a la caiguda de blocs rocosos, així com dur a 
terme tasques de neteja en aquelles canalitzacions del poble més petites 
que, sovint, també s’embossen i provoquen acumulacions d’aigua. Per part 
del Comú, el cònsol major es va congratular de la implicació i determinació 
de l’executiu per fer els treballs i al menys minimitzar al màxim els riscos 
quan es produeixin episodis de fortes turmentes. Les obres van començar 
la darrera setmana d’agost i s’espera que estiguin enllestides cap a mitjans 
de novembre.

Tot i que el ministeri d’Ordenament Territorial considerava que les 
dimensions eren les correctes, es va construir una galeria més ampla per 
evitar noves situacions de perill i satisfer així la demanda del Comú que 
havia advertit que les canonades eren massa estretes. Aproximadament 
un mes després del fort aiguat es va produir un altre que va donar pas a 
un nou episodi de desbordament, tot i que força menor.  Llavors, el cònsol 
major Josep Majoral va valorar positivament l’actuació prevista pel Govern 
i va manifestar que “és una obra estrictament necessària”, i la prova “és 
que en un mes hi ha hagut dos aiguats a la mateixa zona i lloc concret”. 
Majoral va afegir que “celebrem que finalment, després de molts anys de 
desbordament del mateix riu en el mateix lloc, es facin els treballs”.

La primera tempesta va afectar diversos murs i esculleres de sosteniment 
de la carretera que va d’Aixovall a Os de Civís que calia refer. Al mateix 
temps es van desbrossar torrents com el dels Nyerros que va ser un dels 
que més aigua va portar en el primer episodi de pluja intensa. El tram de la 
carretera que es considera més perillós és el que hi ha uns metres abans 
del revolt de l’oratori de Canòlich en sentit ascendent fins al final de la 
següent recta a la zona de la Borda de l’Arena. 
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OBRES I INFRAESTRUCTURES Comú de Sant Julià de Lòria

La parròquia inaugura l’Espai Benestar 
al costat de la llera del riu i al centre del 
poble
La parròquia disposa d’un nou espai de lleure al mateix centre de la vila. 
L’Espai Benestar, situat a la llera del riu Valira, té l’accés per la rotonda 
d’Isidre Valls i ofereix més de 1.000 metres quadrats en els quals hi ha bancs 
per asseure’s i una barana de seguretat per evitar l’accés al riu. “És un dia 
important perquè a Sant Julià aprofitem fins al més petit dels racons per fer-
hi coses”, va manifestar el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral 
el dia de la inauguració.

És un lloc ideal per a la tranquil•litat perquè és pràcticament tot obac i es 
presenta com un indret idoni per anar-hi quan fa calor. L’espai és producte 
d’un conveni que el Comú va signar amb el Govern i el cost de les obres ha 
estat d’uns 15.000 euros. Hi ha un horari d’hivern i un altre d’estiu que està 
indicat a la porta de l’únic accés. A l’estiu va des de les 8 del matí fins les 
12 de la nit, mentre que a l’hivern s’obre a la mateixa hora però es tanca a 
les sis de la tarda. “El que es persegueix és que tothom pugui gaudir de la 
natura i de la fresca que aporta el riu”, va explicar Majoral. 

L’Espai Saludable permet fer exercici a 
l’aire lliure i suposa un nou equipament 
en una zona apartada del poble
El Comú va inaugurar a primers de setembre un espai amb màquines per fer 
exercici a l’aire lliure. Aquesta instal•lació, que s’uneix a la zona que es va 
obrir al nou vial i al circuit urbà anomenat Tomb Saludable, suposa a més 
dotar d’un equipament a una zona apartada del poble gràcies a la cessió 
del terreny per part de la Creu Roja. 

El cònsol major, Josep Majoral va dir que “és un espai més que permet 
als lauredians moure’s al voltant de la salut. Tenim aquest nou punt per 
intentar millorar la qualitat de vida de la gent al voltant del que és l’esport 
i el benestar”. De la seva banda, l’Elisabet Zoppetti que va assistir a l’acte en 
representació de la Creu Roja, va subratllar la col•laboració que hi ha entre 
la corporació i l’entitat i que ha quedat palesa també amb la cessió per part 
del Comú d’un local a la plaça de la Germandat per guardar material i amb 
el centre de dia a la plaça Major. 

“El Comú tenia la intenció de fer aquest espai que s’ajusta molt als principis 
de la Creu Roja i des de fa temps hi hagut molt bona entesa i col•laboració. 
No hi va haver cap problema en fer un intercanvi que dona valor afegit a la 
zona i donar suport a la població per utilitzar aquest espai”, va dir Zoppetti. 
Les màquines instal•lades permeten desenvolupar l’agilitat, la força física i 
la flexibilitat. S’intenta aconseguir la major contracció muscular i que el cos 
adquireixi una alineació correcta, fet que permet modelar el cos, millorar la 
postura i definir un bon contorn corporal. L’import de la construcció ha estat 
de 20.000 euros.

“El que es persegueix és que tothom pugui gaudir de la 
natura i de la fresca que aporta el riu”
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El consell de ministres va aprovar a finals d’abril el complement segon del Pla sectorial de noves infraestructures viàries per incloure-hi un nou enllaç a la 
CG1, a l’altura de la Borda Sabaté. Aquest enllaç, denominat rotonda de la Juberrussa, se situarà al punt quilomètric 9,389 de la CG1 i tindrà un radi exterior de 
23 metres, similar al del nou enllaç ja existent entre la CG1 i la carretera secundària de Fontaneda.

La funció de la nova rotonda, que tindrà un radi exterior de 23 metres, serà facilitar els girs dels vehicles a la carretera general, tant per als cotxes com per als 
autobusos que cobreixen aquest sector, tenint en compte les activitats comercials que existeixen a la zona. Estarà pràcticament centrada entre dos enllaços 
actuals -les rotondes de la Riberola i de la depuradora-. Els terrenys directament afectats pel nou enllaç són la CG1, el riu Valira i una porció de finca, amb qui 
ja es va signar un conveni juntament amb el Comú. Durant el mes de juny, l’executiu va licitar els treballs de construcció i a l’agost es van adjudicar per un 
import de 2,3 milions d’euros a l’empresa Pidasa amb un termini de quinze mesos per dur-los a terme.

El Govern va aprovar fer una rotonda a l’alçada de la Borda Sabaté i millores a la 
CS-131 a la zona de La Peguera

Una rotonda elevada
La futura rotonda haurà de guanyar alçada. Així ho demana el Govern, 
ja que la infraestructura estarà, en part, per sobre del Valira. Els 
estudis realitzats recomanen guanyar aquests metres d’elevació en 
previsió d’un episodi de pluja extrema que pugui incrementar el 
volum d’aigua del riu de forma perillosa.

Actualment, ja existeix un pont amb un vial que permet accedir a 
la Borda Sabaté. La documentació ja deixa clar que “el nou enllaç 
haurà de situar-se a una cota més elevada que el pont existent 
perquè disposi de capacitat per l’avinguda centenària”. I què vol dir 
això? Doncs que els estudis hidràulics realitzats alerten que cal tenir 
en compte la possibilitat d’episodis de pluja extrema que puguin 
incrementar el cabal del riu i, per tant, l’alçada a la qual arriba l’aigua.
En aquest cas, es remet al treball ‘Estudi del Risc d’Inundació del 

Principat d’Andorra’, redactat pel Grup FLUMEN de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. I aquest indica que en un període de retorn de 
10 anys, es poden produir vingudes de 204,91 metres cúbics per segon, 
en 50 anys, de 415,87. I cada segle, almenys una que arribi als 487,10. I 
per aquesta darrera és per a la qual caldria que la rotonda estigués 
preparada.

Per tant, l’empresa que es faci càrrec dels treballs haurà de tenir en 
compte aquesta situació, ja indicada també al projecte. De fet, justament, 
la rotonda servirà per solucionar la manca de preparació de l’actual 
viaducte d’accés a la Borda Sabaté, que té una capacitat de desguàs 
“clarament insuficient per als períodes de retorn de 25 anys i superiors”. 
Les obres també hauran d’incloure, rotonda a banda, refer aquest pont 
i rectificar a l’alça la rasant de la general 1 i un cop adjudicades haurien 
de durar uns quinze mesos.

Els treballs d’estabilització de la CS-
140 estaran enllestits a l’abril i costaran 
prop d’1,3 milions
El Govern va aprovar a finals del setembre l’adjudicació dels treballs 
d’estabilització d’un tram de la CS-140 a Fontaneda a l’empresa TP Comesa 
per un import que frega els 1,3 milions d’euros. L’actuació preveu estabilitzar 
de forma definitiva la zona, després de les obres de pas alternatiu que es 
van realitzar, al punt quilomètric 5,6, l’any 2020 arran d’un deteriorament 
sobtat de la carretera.

Les obres consisteixen en la restitució de dos carrils de circulació de 4 m 
d’amplada i a diferent nivell arran de la problemàtica del moviment geològic 
present a la zona. Els volums d’excavació en sòls es preveu de 455 m3, mentre 
que en roca es preveu de 1818 m3. La longitud total d’actuacions és d’uns 
180m i el termini d’execució és de 28 setmanes.

En relació als murs i estabilitzacions, es preveu un mur de maçoneria i de 
formigó armat per suportar la nova plataforma viària. També s’ha de fer 
una malla de bulons de 3x3 m, amb una malla de triple torsió en les zones 
de roca, i una geomalla reforçada en les zones de cobertura vegetal. També 
es faran obres al subsòl a base de micropilots i ancoratges, a fi de poder 

mantenir estable la part alta del cercle de trencament present a la zona. El 
concurs públic va ser de caràcter nacional, procediment obert i modalitat 
ordinària. Les empreses interessades van tenir temps fins l’1 de setembre per 
presentar oferta.
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El Comú guanya de forma temporal un 
espai d’uns 800 metres quadrats a la 
plaça Major
Després d’arribar a un acord amb dos propietaris de terrenys situats a tocar 
de la plaça Major el Comú va adjudicar de manera definitiva els treballs de 
condicionament de l’espai d’uns 800 metres quadrats a l’empresa Copitran 
per un import proper als 20.000 euros.  

Les obres, formaven part de la reordenació que el Comú està duent a terme 
a la zona, i es van dur a terme en quinze dies. L’objectiu de la intervenció era 
disposar d’un nou espai públic a la parròquia, en aquest sentit es va aplanar 
i arreglar el terreny, posant grava per fer-lo més transitable i col•locant uns 
bancs per descansar, uns arbres i una font. A més, també es van instal•lar 
dues pistes de petanca, responent així a una de les demandes de la gent 
gran de la Llar de Lòria.

Segons va explicar el cònsol major en la jornada inaugural, la corporació 
va aprofitar el procés de reparcel•lació de la zona per donar una nova vida 
a aquesta plaça, sobretot pensant en els usuaris de la Llar de Lòria, que 
reivindicaven disposar d’un espai més ample al centre del poble.

A banda de guanyar un nou espai públic, el qual disposarà el Comú durant 
un temps indeterminat en tractar-se d’un contracte que es renova amb els 
propietaris dels terrenys anualment, també va servir per emprar-lo de cara 
a la celebració d’esdeveniments de tota mena. Un bon exemple, van ser 
els actes tradicionals de la festa major de Sant Julià com el Ball Cerdà o la 
Marratxa, que enguany van recuperar el format presencial a la seva ubicació 
habitual.

El Comú va aprovar un suplement de 
crèdit per finalitzar els treballs pendents 
a la urbanització Font de la Vall 

El Comú va donar un nou pas endavant per tal d’acabar de posar ordre 
a les urbanitzacions irregulars de la parròquia. El Consell de Comú va 
celebrar a primers d’agost un ple en el qual es va aprovar facultar la junta 
de govern per fer més àgils els tràmits a l’hora de tirar endavant obres a les 
urbanitzacions, un procés que fins ara havia de passar per sessió plenària.

Un cop acordat aquest punt, tant majoria com minoria van aprovar una 
ordinació de crèdit extraordinari per valor de 20.000 euros destinada a 
finançar el concurs públic per a la contractació d’una empresa que acabi 
els treballs pendents a la urbanització Font de la Vall. Segons va comentar 
el cònsol major, Josep Majoral, la previsió és que les obres comencin entre 
els mesos de setembre i octubre. En concret, l’actuació consistirà en la 
instal•lació del tub d’aigua potable, l’enllumenat públic, l’enquitranament i 
la finalització de les voreres.

La problemàtica de Sant Julià amb les urbanitzacions ve de lluny. Actualment, 
la parròquia compta amb una trentena d’inacabades, que representen un 
cost global d’entre 4 i 5 milions d’euros. Tenint en compte l’elevat import, 
Majoral va assegurar que “amb la capacitat financera que té el comú”, l’any 
2024 encara no estarien totes enllestides. Tot i això, va posar de relleu que 
hi ha diversos veïns d’altres punts que s’han interessat per finalitzar ells 
mateixos les seves urbanitzacions, com és el cas dels ciutadans de Certers. 

“És un camí llarg que l’hem emprès perquè no deixa d’estar marcat a la Llei 
del sòl i bloqueja el creixement de les urbanitzacions”, va indicat Majoral, 
afegint que “en una urbanització no entregada no es pot construir” i, aquest 
fet, provoca perjudicis tant pels privats que volen edificar i no poden com 
per a la corporació, que deixa de rebre uns necessaris ingressos. 

En el cas de la urbanització Font de la Vall situada al quart d’Aixirivall, és 
una problemàtica que porta allargant-se un any, perquè son dos del total 
de dotze els propietaris que es neguen a aportar la quantitat corresponent. 
En aquests casos, per tant, el Comú decideix intervenir tenint en compte 
que es tracta d’una inversió relativament petita (20.000 euros). 

Un cop feta l’actuació, és la corporació “qui passa la factura als privats” i, 
en cas de no pagar, se segueixen els processos habituals podent arribar a 
instàncies judicials. Altres problemàtiques amb les quals es troba el Comú, 
va dir Majoral, és que moltes vegades es desconeix la titularitat de les 
parcel•les, per la qual cosa “es fa difícil entaular una conversa per acabar 
el carrer”.

Des de Desperta Laurèdia, el cap de la minoria, Cerni Cairat, va manifestar 
que es tracta d’una qüestió a resoldre tenint en compte que el procés de 
finalització de les urbanitzacions està fora de termini segons el que marca 
la Llei del sòl. Conscient que els 4 o 5 milions necessaris són inassumibles 
pel Comú i que es tracta d’un procés “feixuc i lent”, la minoria va demanar 
durant la Sessió de Consell una “calendarització” dels treballs, malgrat que 
des de la majoria no s’ha donat una data concreta per les problemàtiques 
esmentades. Amb tot, Cairat va assegurar que si la formació que lidera 
aconsegueix governar el 2023, aquest és “un camí que hem de continuar”.

“En una urbanització no entregada no es pot construir”
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La parròquia guanyarà una nova plaça a 
la zona de les Arades mitjançant un pas 
elevat a l’avinguda Rocafort

“A nosaltres aquest conveni ens aporta dos coses molt importants: treu el 
risc d’inundabilitat de tota aquesta part del poble i una zona molt mancada 
d’espai públic guanya una plaça”. Així de contundent es va mostrar el 
cònsol major el dia que es va signar el conveni que permetrà, que la zona 
de Les Arades disposi a mig termini d’una plaça pública d’una superfície 
aproximada a la de la plaça de la Germandat. 

Majoral va destacar que el projecte “donarà vida” a la part alta del poble 
que tradicionalment ha estat una zona poc considerada per organitzar 
esdeveniments donada la seva especial orografia. I des pas, les parcel•les 
afectades -al voltant d’unes tres- que hi ha a la zona seran totalment 
edificables ja que el projecte és precisament la construcció d’una plaça 
pública i la protecció del nucli urbà enfront el risc de desbordament del riu 
Gran Valira. 

De la seva banda, el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy va posar 
en valor els beneficis mutus que aporten convenis com aquest en relació a 
“l’optimització de recursos que comporta fer l’obra en col•laboració amb una 
altra administració pública i no pas per separat”. 

El Govern, que haurà de declarar l’obra d’interés públic, assumirà tots els 
treballs relatius al risc d’inundabilitat, tot i que serà el Comú que liciti els 
treballs, els adjudiqui i després passarà a l’executiu la part que els pertoqui. 
“Per Sant Julià és essencial disposar d’aquest espai a la part alta al temps que 
calia resoldre aquest problema del risc d’inundació”, va reblar Filloy, que no 
en va és l’únic membre de l’executiu que és de la parròquia. “Si el Govern pot 
estar al costat dels comuns per millorar la vida dels ciutadans aquí sempre 
ens hi trobaran”, va afegir Filloy.

Pel que fa als terminis, el cònsol va explicar que “durant el mes d’agost 
tindrem el projecte acabat i desprès traurem el concurs públic, per la qual 
cosa pensem que cap a la tardor ja podrien començar els treballs”. El cost 
total de l’obra s’estima entre 800.000 i 900.000 euros que el Comú abonarà 
amb plurianuals, es a dir, una part ara i l’altra el 2022. 
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La minicentral d’Aixovall produeix una 
quantitat d’energia anyal que equival al 
que consumeixen 570 llars 
Tot i que està a ple funcionament des del passat 1 de juliol després de 
superar un període de proves, el 23 de juliol va tenir lloc la inauguració 
oficial de la minicentral elèctrica d’Aixovall. Una instal•lació impulsada per 
la societat productora d’energies renovables Persa en la qual participa la 
Mútua Elèctrica. És la segona instal•lació de producció d’energia hidràulica 
d’Andorra -la primera es va obrir a Arcalís- i té una xifra estimada de 
generació de 2,7 kWh anuals, l’equivalent al que consumeixen 570 llars en el 
mateix període de temps.

L’acte va comptar amb la presència de dos ministres, un secretari d’Estat i 
els dos cònsols, a més d’una important representació del teixit empresarial 
del país. “Sant Julià de Lòria persegueix ser la parròquia capdavantera en 
tot el relatiu a energies renovables i aquest és un petit gra de sorra més”, 
va manifestar el cònsol major de la parròquia Josep Majoral. El mandatari 
va recordar alguns dels passos concrets donats per la corporació en el 
foment de l’ús de les renovables com ara la recent instal•lació de plaques 
fotovoltaiques a la coberta del Centre cultural. Tambè va dir que la previsió 
en vista al futur és col•locar-ne en dos indrets més. 

De la seva banda, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, 
Sílvia Calvó va parlar de l’obertura de la minicentral com un pas més per 
aconseguir la independència energètica d’Andorra i va tenir paraules 
d’agraïment envers el Comú per la seva implicació en la transició energètica. 
“L’objectiu que tenim és reduir la dependència tan gran de la producció 
d’energia elèctrica i aquestes infraestructures representen justament això”, 
va declarar Calvó, que també va assenyalar que en el futur es construiran 
més instal•lacions de caràcter similar repartides per tot el territori tal i com 
recull el Pla Sectorial d’Infraestructures Energètiques

Tant Majoral com Calvó van coincidir que el sector de les renovables suposa 
una oportunitat per als inversors privats. De fet, una de les cares de la 
minicentral d’Aixovall també compta amb plaques fotovoltaiques per produir 
energia solar. “És una bona forma d’explicar a la població que aquestes dues 
formes alternatives de produir energia són interessants no només per al sector 
públic, sinó també per al privat”, va reblar Calvó. 

I va afegir que és una aposta que tant poden fer les empreses com les famílies 
propietàries d’habitatges, ja sigui des del punt de vista de la producció com 
de l’economia d’una llar. L’energia que produeix la minicentral d’Aixovall, que 
té la captació a la Borda de l’Arena, s’injecta a la xarxa de Mútua Elèctrica i es 
consumeix íntegrament a la zona d’Aixovall.
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La parròquia es va sumar a la lluita 
per la disminució de la població de 
processionària
Malgrat la disminució efectiva de la població d’eruga de la processionària 
durant els darrers hiverns, aquest estiu algunes de les captures d’adults 
efectuades reflecteixen una activitat significativa de l’insecte. Per raons 
de salut dels boscos i de benestar social per a les persones i els animals, 
els comuns en coordinació amb l’empresa Silvagrina SL, van dur a terme 
una campanya de control de la plaga per limitar els danys que produeix, 
mitjançant un tractament aeri amb helicòpter.

La superfície tractada ha estat d’unes 1.185 ha aproximadament a tot el 
país, seleccionades entre les més sensibles i més afectades.

El tractament es va efectuar segons les condicions meteorològiques i 
coincidint amb l’època on l’eruga és més sensible a aquest. El producte 
utilitzat és el Bacillus thuringiensis i les dosis emprades són compatibles 
amb la resta d’insectes, el medi natural, les persones i els animals, per 
als que és innocu. Per això, no va ser necessari prendre cap mesura de 
protecció en particular. L’acció va començar per les parròquies de Canillo 
i Encamp i després es va seguir a Escaldes-Engordany, La Massana, Ordino 
i Andorra La Vella. 

Sant Julià de Lòria va ser la darrera parròquia en sotmetre’s al tractament. 
La processionària  del pi (Thaumetopoea pityocampa) és un lepidòpter 
defoliador que, a més d’ocasionar danys de consideració en extensions 
importants de boscos de pins de determinades espècies, origina urticària 
i trastorns al•lèrgics a les persones i als animals.

Majoral va anunciar a Prada de Conflent 
que el Comú estudia amb FEDA ampliar la 
xarxa de calor alimentada per biomassa
El cònsol major, Josep Majoral, va defensar en una ponència a Prada de 
Conflent que la parròquia és un “enclavament interessant” per poder acollir 
la futura planta de biomassa que els comuns estan estudiant. De fet, en la 
seva intervenció a la 34a Diada Andorrana a la Universitat Catalana d’Estiu 
(UCE) celebrada el 21 d’agost, Majoral va manifestar que la ubicació de Sant 
Julià de Lòria és idònia, ja que en ser una zona assolellada, “és bona per a 
l’assecat de les estelles i, a més, compta amb un espai disponible a la zona 
de la Rabassa”.

De fet, el cònsol va recordar que un estudi encarregat pels comuns conclou 
que els boscos del Principat tenen potencial per produir energia de 
biomassa. Segons l’estudi, la viabilitat econòmica de la planta preveu una 
producció objectiva de 4.500 tones, i pel que fa a l’equipament, necessitaria 
uns 5.000 metres quadrats, dels quals 1.000 correspondrien a coberts per a 
l’emmagatzematge, 1.000 més per a un pati de gestió d’estelles i fusta, i 3.000 
metres per estoc i assecat. Majoral va comentar que en aquest cas, el preu 
de compra de la fusta seria de 25 euros per tona, mentre que el de l’estella 
arriba fins a 110 per cada mil quilos. “El punt d’equilibri seria d’una producció 
de 1.842 tones d’estelles per any”, va dir.

Així, el canvi de calderes de gasoil per calderes que cremin estelles suposaria 
un estalvi del 50%, que es reduiria a un 20% si es tenen en compte les 
inversions. A més, “ajudaria a consolidar el sector forestal i obriria la porta 
a noves oportunitats econòmiques”, va indicar. D’altra banda, l’estudi també 
mostra el dèficit energètic dels comuns, que és la relació entre el potencial de 
demanda d’energia tèrmica i el potencial d’energia en biomassa aprofitable. 
En aquest sentit, Sant Julià de Lòria té un 9% en positiu, ja que la demanda de 
la parròquia és de 514 tones d’estelles mentre que l’aprofitament és de 877.

Durant la seva intervenció, Majoral també va defensar que la biomassa no és 
perjudicial per als boscos, ja que s’aprofita la fusta restant del bosc. Aquesta 
fusta es conservarà en un magatzem aproximadament un any i quan la seva 
humitat sigui d’un 30% es triturarà i les estelles que queden són les quines 
després s’utilitzen. Per aquest motiu, el cònsol va aprofitar per anunciar que 
conjuntament amb FEDA, està en estudi la viabilitat d’implementar una xarxa 
de calor ampliant la central de producció de calor que hi ha al Centre Esportiu, 
amb l’objectiu d’abastir l’escola francesa i andorrana, el Centre cultural, la 
Universitat d’Andorra i Casa Comuna.
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El Comú projecta construir una bassa al 
pla de Conangle per abastir d’aigua els 
serveis d’extinció d’incendis
El Comú estudia la possibilitat de construir una bassa artificial a la zona del pla 
de Conangle, a la Rabassa, que permeti abastir d’aigua els mitjans d’extinció 
d’incendis forestals dels bombers. El projecte, inclòs en el pressupost comunal 
d’aquest any, es troba en un estadi primerenc, ja que la corporació laurediana 
encara ni tan sols ha adjudicat els treballs de reconeixement geològic i 
geotècnic de la zona. Aquest estudi permetrà conèixer les condicions del terreny 
on s’ha previst ubicar la bassa i, de retruc, determinar les característiques 
constructives que haurà de tenir l’equipament per garantir-ne la conservació. 
El comú va convocar el concurs per licitar la campanya de reconeixements el 
passat 30 de juny. 

La decisió final sobre si es tira endavant la construcció de les instal•lacions 
o no dependrà dels resultats dels treballs de reconeixement. “No farem la 
bassa tant sí com no. Tot dependrà del cost de les obres. Si l’informe geològic i 
geotècnic ens fa arribar a la conclusió que per poder construir una bassa que 
s’adapti a les condicions del sòl hem de fer una obra d’una certa envergadura, 
descartarem el projecte”, va puntualitzar el cònsol major Majoral.

En aquest sentit, el màxim representant del comú va recordar que cal prioritzar 
bé les inversions. A més, va assenyalar que la construcció d’aquesta bassa no 
pretén resoldre un problema de la màxima urgència, ja que la zona del pla 
de Conangle “no presenta un risc d’incendi especialment elevat”, sinó posar a 
l’abast dels mitjans d’extinció dels bombers més recursos per combatre el foc. 

Tot i que l’impulsor del projecte és el Comú, Majoral va confirmar que els 
bombers van fer arribar una carta a la corporació en què suggerien la 
possibilitat de construir una bassa artificial al pla de Conangle per recarregar 
d’aigua els mitjans que lluiten contra les flames. “Van fer-nos una recomanació 
i nosaltres vam prendre’n nota”, va afirmar el cònsol major.

Si després d’analitzar bé l’informe de reconeixement geològic i geotècnic la 
corporació laurediana decideix aprovar-ne la construcció, la bassa servirà per 
abastir de recursos hídrics els bombers en cas d’incendi forestal. 
Majoral, però, va apuntar que el comú no descarta autoritzar que s’hi portin 
a terme altres activitats secundàries que ajudin a dinamitzar la zona, sempre 
que siguin compatibles amb la funció principal de la bassa. “Encara és molt 
d’hora per parlar-ne, però, per exemple, podríem organitzar-hi concursos de 
pesca amb la col•laboració de la federació”, va explicar el cònsol major.

Els banders controlaran que els 
accessos rodats al medi natural es facin 
adequadament
El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, a través del Cos 
de Banders, i el Comú van signar a l’agost un conveni de col•laboració 
per tal que els banders facin controls de l’accés rodat al medi natural. 
D’aquesta manera, s’assoleix l’objectiu de fer complir l’ordinació que la 
corporació comunal va aprovar l’any passat i que regula l’accés rodat al 
medi. 

El cònsol major, Josep Majoral, va admetre “mancances de personal” que 
va portar al Comú a buscar una col•laboració “estreta” amb els banders 
per incidir molt especialment en aquells punts de la parròquia on s’estan 
donant actualment més problemàtiques. Així, va assenyalar la Rabassa, el 
pic Negre i Claror com els punts on s’estan registrant “més problemes” i 
seran precisament allà per on es va començarà a actuar.

La ministra Sílvia Calvó, va valorar “molt positivament” el conveni, ja que 
a la llei de conservació del medi natural “ja estava recollit el reforç a la 
col•laboració entre institucions”. Aquest, va dir, és el “primer exemple” de 
cooperació per “reforçar la protecció del medi ambient”. En aquest sentit, 
va recordar que el mateix text legal reconeix les competències dels comuns 
per controlar l’accés rodat al medi i la possibilitat que hi pugui haver una 
col•laboració dels banders per fer els controls i va destacar que espera que 
aquest acord serveixi per “millorar” la preservació del patrimoni natural. 

El conveni no regula els detalls d’aquesta col•laboració ja que serà la 
direcció del cos la que hagi d’establir els horaris, els dies i la dedicació 
dels agents a aquestes tasques de vigilància. En tot cas, s’estipula que els 
banders seran els que podran constatar les infraccions i que la potestat 
sancionadora recaurà en el Comú, a través de l’obertura dels expedients 
administratius corresponents als atestats que puguin fer els agents. 

Arran d’aquesta col•laboració Calvó va fer una crida a la resta de comuns a 
afegir-se a la demanda de cooperació en cas de no disposar dels mitjans 
necessaris per poder controlar la correcta preservació del medi natural. La 
ministra també va recordar que aquesta és una de les competències que 
assumeixen els banders, que darrerament n’han sumat de noves, i es va 
mostrar confiada que l’exerciran “de manera excel•lent”.
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El Comú adjudica per 20.000 euros la 
compra de material relacionat amb 
l’eficiència energètica
El Comú va adjudicar de manera definitiva el concurs per al subministrament 
de material relacionat amb l’eficiència i l’estalvi energètic per a l’enllumenat 
públic de la parròquia. L’adjudicació del concurs, mitjançant tres lots, va 
recaure sobre l’empresa Cairó SL per un import global de 20.279,4 euros. 
Aquesta és una acció més que pren la corporació  per reduir les emissions de 
CO2 i permetrà que l’enllumenat tipus led assoleixi un percentatge del 60% al 
nucli urbà la parròquia.

En concret, el material que ara s’adjudica servirà per substituir l’enllumenat 
del centre de vila, actuant sobre les avingudes Rocafort i Francesc Cairat, i 
els carrers de Lòria, Carvajal de Hué i Bonaventura Riera, fet que permetrà 
tenir coberta gairebé tota la zona central del poble. L’actuació, però, no serà 
immediata, ja que un cop sabut el resultat de l’adjudicació, l’empresa haurà 
de fer la comanda de material, que trigarà uns mesos a arribar. És per això 
que difícilment es podran començar a fer els treballs aquest any, per la qual 
cosa s’espera iniciar-los i finalitzar-los de cara a principis del 2022.
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El cicle Passeja’t amb la Llar va posar 
el punt i final amb una sortida a la cota 
2.000 de Naturland
L’edició 2021 del cicle Passeja’t amb la Llar va acabar a finals d’agost amb 
una sortida a la cota 2.000 de Naturlandia amb dinar inclòs. Un grup d’una 
quinzena de padrins va arribar al prat de Conangle i el primer que van fer és 
un recorregut pel Camí dels Antics Oficis on un guia els va fer una xerrada 
sobre tot un seguit d’arbres especials que cobreixen la ruta. Posteriorment, el 
grup va visitar els animals que encara queden al parc i després es van dirigir a 
una cabanya on van desenvolupar una activitat d’allò més especial: un bingo 
musical.

La Llar de Lòria va celebrar la diada de Meritxell amb un dinar que, per 
qüestió d’aforament, van dividir en dos dies, l’anterior i el posterior a la 
diada que se celebra el 8 de setembre. Els cònsols Josep Majoral i Mireia 
Codina es van sumar el primer dia i van gaudir d’un dinar fantàstic a base 
d’entrants, pollastre i bones postres.

La Llar de Lòria va celebrar el dia de 
Meritxell un dinar que va comptar 
amb els cònsols

Les tècniques de la Llar els van donar un paper a cadascun amb el format 
d’un cartró de bingo però en lloc de números a les caselles hi havia el nom 
d’una cançó. Amb l’ajuda d’un altaveu van poder escoltar uns segons del 
tema musical i si el reconeixien i el tenien en la seva làmina l’havien de 
marcar. Lògicament, qui primer emplenava una línia del seu paper havia de 
cantar-la igual que es fa amb el popular joc. 

La jornada va acabar amb un dinar a l’exterior de la Borda de Conangle en 
un dia molt agradable per fer una sortida com aquesta. Enguany, els padrins 
van fer una caminada cada dijous del mes d’agost, però aquesta va ser de 
lluny l’excursió més complerta de totes.
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La Setmana de la Gent Gran es va 
tornar a organitzar després d’un any de 
suspensió per la pandèmia
El Comú va presentar la quarta Setmana de la gent gran després que 
l’any passat s’hagués d’ajornar a causa de la pandèmia. La cònsol menor, 
Mireia Codina, va explicar que per aquesta edició, que va tenir lloc del 27 
de setembre al 2 d’octubre, s’havia previst un programa amb una tretzena 
d’activitats esportives, culturals i lúdiques adreçades a les persones majors 
de 60 anys. 

Amb la recuperació d’aquest esdeveniment, la corporació es marcava 
l’objectiu de reconèixer el paper del col•lectiu, un dels més perjudicats arran 
de la crisi sanitària. Com és habitual des del seu naixement, l’esdeveniment 
s’ha organitzat coincidint amb la celebració del Dia internacional de la gent 
gran que és el primer d’octubre. Codina va recordar que a la parròquia 
“sempre s’han fet moltes activitats per a la gent gran”, ja que es tracta d’una 
part de la població “que tenim molt present i que volem implicar” en els 
actes que s’organitzin per part del comú. En aquest sentit, va detallar que 
els tallers que s’organitzen des de la institució compten amb una notable 
assistència i els espais dedicats al col•lectiu sempre estan plens, “i això és la 
resposta de què s’estan fent moltes coses per a ells i els agrada”.

Pel que fa a la participació, enguany no ha estat tan elevada com en edicions 
anteriors tenint en compte les restriccions sanitàries. Així, mentre que durant 
el 2019 hi van prendre part fins a 600 participants, en aquesta edició han 
estat unes 300 persones les inscrites.

La setmana es va iniciar el dilluns 27 de setembre amb un taller de plantes 
medicinals, a càrrec de Manel Niell, a la cuina de l’Escola d’Art. I per la tarda 
es va organitzar un curs d’iniciació a la petanca a les recentment estrenades 
pistes de petanca de la plaça Major.

L’endemà la jornada es va iniciar amb una classe de tonificació a càrrec 
dels monitors del Centre Esportiu i després l’auditori Rocafort va acollir la 
presentació dels resultats del projecte Aptitude, que valora la fragilitat de la 
gent gran de la parròquia. 

Els resultats els van presentar la doctora Eva Heras i la infermera geriatra 
Maria Anglada i per la tarda es va fer un curs d’iniciació a la marxa nòrdica 
amb una caminada al recorregut del Tomb Saludable. 

El dimecres 29 es va fer una activitat de reminiscència en dos torns, una 
masterclass d’aiguagim al Centre Esportiu i la xerrada Fem un bon ús dels 
medicaments? de la mà de Montse Ojeda i Meritxell Torà, infermeres del CAP, 
i amb la col•laboració del farmacèutic Pierre Gilles. 

El dijous dia 30 es va organitzar una classe de ioga i un taller d’art-teràpia a 
la Llar de Lòria. El primer d’octubre, es va programar una missa per a la gent 
gran a l’església parroquial amb un acompanyament musical de la mà del 
duo de l’ONCA Àlex Arajol (violí) i Elias Porter (viola). En acabar, hi va haver 
un dinar de celebració del Dia internacional de la Gent Gran al menjador de 
la Llar de Lòria al qual van assistir els cònsols. El dissabte 2 d’octubre es va 
posar el punt i final al programa d’activitats amb un concert de ‘Genion’s’ a 
la plaça de la Germandat. 

Un programa amb una tretzena d’activitats 
esportives, culturals i lúdiques
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Un estudi dirigit pel SAAS ha fet una 
radiografia de l’estat de salut de la gent 
gran de la parròquia
En el marc de la 4a setmana de la gent gran de Sant Julià de Lòria, el Servei 
Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) va presentar els resultats preliminars de la 
prova pilot del programa Aptitude que durant els mesos d’estiu es va impulsar 
a la parròquia, la segona que s’hi sotmet després de Canillo. La prova ha 
avaluat fins a 137 persones -66 dones i 45 homes- que representen una edat 
mitjana de 77 anys. En aquest sentit, la cap del servei d’Envelliment i Salut, 
Eva Heras, va explicar que els resultats mostren com un 42% de les persones 
avaluades presenten risc de depressió i un 3% alguna alteració cognitiva clara, 
mentre que un 20% “tenen risc de patir un detriment cognitiu”. A més, una 
altra de les valoracions a destacar és que fins a un 12% de les persones han 
mostrat símptomes de fragilitat a nivell funcional.

Entre els resultats obtinguts, Heras també va assenyalar que un 59% de les 
persones d’edat avançada de la parròquia tenen problemes relacionats amb 
l’audició (hipoacúsia/sordera); un 17,5% risc de malnutrició o desnutrició, i un 
13% alteració visual no corregida. Davant d’aquestes situacions de fragilitat, la 
cap del servei d’Envelliment i Salut va recordar la importància d’una detecció 
i rectificació precoç, ja que, per contra, “podem passar a una situació de 
dependència” i, en aquest punt, “ja no hi ha marxa enrere”.

Precisament, l’objectiu del programa Aptitude és identificar aquelles persones 
fràgils, “però que potser no ho saben”, i donar eines perquè puguin retornar 
a un bon estat de salut. “La prova pilot pretén això, amb eines validades 
científicament, fer una avaluació de la persona en tots els àmbits per poder-la 
informar i que torni a una situació de robustesa”, va indicar l’experta. A més a 
més, va posar en relleu que el que busca el SAAS amb aquest programa és el 
benestar de les persones per “endarrerir al màxim les situacions de fragilitat 
i els anys de dependència”. “No es tracta de posar anys a la vida sinó vida als 
anys”, va afegir.

Una vegada presentats els resultats, ara cal acabar d’identificar les persones 
amb fragilitat per tal de fer el retorn i informar-les de les passes a seguir 
juntament amb el metge de capçalera. 

Quant a aquella gent gran amb problemes cognitius, Heras va informar de 
les col•laboracions obertes amb l’institut Guttman de Barcelona i un grup 
d’investigadors de l’hospital 12 d’Octubre de Madrid, que han de permetre 
a les persones grans d’Andorra sotmetre’s a estudis on s’exploren amb 
amplitud diverses àrees de la memòria.

D’altra banda, fruit d’una col•laboració amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona, s’ha dissenyat una sèrie d’intervencions adreçades a persones 
amb fragilitat que començaran a partir de 6 d’octubre. Es tracta d’unes 
sessions que agrupen unes quinze persones i que s’allarguen durant dotze 
setmanes amb l’objectiu de treballar àmbits com l’exercici físic, l’alimentació 
o els aspectes psicoemocionals, entre molts d’altres, per tal de prevenir 
discapacitats. Les sessions tindran una durada de dues hores i mitja.

Finalment, i amb motiu de la celebració del Dia internacional de la gent 
gran que se celebra l’1 d’octubre, totes aquelles persones que volguessin 
conèixer de més a prop el servei d’Envelliment i Salut es van poder adreçar 
a la plaça de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell entre les 10 i les 12 hores.
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L’escola bressol L’espill passa a 
denominar-se Laurèdia Xics
L’escola bressol va iniciar el nou curs amb una imatge renovada. Un dels 
canvis més significatius és el nom del centre, que passa d’anomenar-se l’Espill 
a Laurèdia Xics. Segons va explicar la cònsol menor, Mireia Codina, s’ha volgut 
trencar amb la imatge que representava l’anterior logotip on es podien veure 
dos espills, un de blau que simbolitzava els nens i un de rosa per a les nenes. 
“Trobàvem que ja estava fora de joc avui dia”, per la qual cosa s’ha aprofitat 
per incorporar la figura de l’esquirol, un animal molt significatiu d’Andorra i 
de Sant Julià de Lòria.

La presentació oficial davant els pares va tenir una molt bona rebuda. 
Actualment, l’escola es troba al 50% de la seva capacitat, el que representa 
una trentena d’infants. Es tracta d’una xifra lleugerament inferior a la que 
es va registrar el 2019, quan hi havia inscrits al voltant d’una quarantena. 

En aquest sentit, el director de l’escola, Sergi Salvadó, va manifestat que 
“ara mateix seguim amb el degoteig d’inscripcions, per la qual cosa no es 
descarta que aquesta xifra augmenti al llarg de les setmanes vinents. Arran 
de la pandèmia vam notar un descens de les inscripcions i, a mesura que 
s’està recuperant l’activitat, estem notant un increment”.

A banda del canvi d’imatge general, per aquest any també s’ha introduït 
com a novetat una aplicació mòbil adreçada als pares que començarà a 
funcionar a l’octubre. La idea és establir un canal de comunicació directe 
amb el centre, des d’on els progenitors podran navegar per apartats com 
l’agenda, la galeria d’imatges, comunicar incidències o posar-se en contacte 
amb els responsables dels seus fills.

De cara al curs que tot just acaba de començar, Salvadó va posar en 
relleu que no hi ha hagut cap mena d’incidència, tot i que l’escola segueix 
funcionant amb estrictes protocols sanitaris. Les hores d’entrada, entre 
les 8 i les 10 del matí, continuen sent les mateixes i els pares no poden 
sobrepassar l’entrada quan porten els seus fills a classe, ja que són les 
educadores qui recullen els infants i els porten a l’aula. A més, la zona 
d’entrada es desinfecta constantment, així com els canviadors.
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El Comú impulsa de forma decidida la 
transformació digital de l’administració
El Comú ha començat a fer accions per impulsar de forma decidida la 
transformació digital de l’administració. El cònsol major, Josep Majoral, va 
explicar que l’administració ja disposa d’un full de ruta per encarar els 
propers anys aquesta assignatura pendent, que es traduirà en “una partida 
important” en el pressupost comunal per al 2022. “Tenim molta feina. Som 
un dels comuns que han treballat menys aquesta qüestió”, va apuntar el 
cònsol.

Tot i que el projecte neix “de la voluntat del Comú de modernitzar-se”, Majoral 
va admetre que l’equip de govern també ha decidit multiplicar els esforços 
per digitalitzar els serveis de l’administració arran “de canvis normatius en 
aquest àmbit” que és previst que el Consell General aprovi abans del final 

El certificat de signatura electrònica 
es pot obtenir a través del servei de 
Tràmits
El departament de Tràmits del Comú va començar a mitjans d’agost a 
gestionar l’obtenció del certificat de signatura electrònica, el pas previ 
perquè qualsevol ciutadà amb la doble pauta de vacunació pugui fer-se 
amb el Certificat Digital Covid a través de l’aplicació mòbil AndorraSalut. 
El certificat de signatura electrònica s’ha de sol•licitar presencialment, 
de dilluns a divendres entre les 8 i les 14.30 hores. 

La signatura electrònica és la identificació que permet autenticar i signar 
documents digitalment. Aquesta eina, desenvolupada conjuntament 
amb el SAAS, digitalitza la relació del pacient amb el sistema de salut, 
facilitant els tràmits i agilitzant-ne els processos. Amb el pas del temps, 
l’aplicació anirà ampliant les seves funcionalitats progressivament, 
facilitant als usuaris la gestió de la seva informació sanitària. 

La signatura digital, que a hores d’ara és gratuïta per a tota la ciutadania, 
també es pot demanar presencialment a tràmits del Govern i als comuns 
de La Massana, Encamp i Escaldes-Engordany.

de la present legislatura, que acaba el 2023. La transformació digital, de fet, 
és un dels eixos de l’acció política de l’executiu. Segons dades del mateix 
Govern, només el 5% dels tràmits de les administracions andorranes poden 
fer-se en línia.

El Comú ja disposa d’un diagnòstic exhaustiu de l’estat actual de 
l’administració laurediana. Els resultats d’aquesta “radiografia detallada”, 
que l’empresa encarregada de l’estudi, Agtic, va presentar a l’equip de 
govern, mostren que el Comú “té molta feina per fer”. 

Un dels punts que l’informe assenyala que cal impulsar la digitalització 
i arxivament sistemàtic de tots documents que genera l’administració 
comunal. “No disposem d’un codi digital per classificar i arxivar bé els 
documents del Comú”, va admetre el cònsol, que va afegir que fer millores 
en aquest sentit facilitaria l’accés a la informació, tant a l’administració 
comunal com als ciutadans de la parròquia.

Un altre dels punt en què l’estudi apunta que cal treballar és el dels tràmits 
digitals. “Hem d’aconseguir que qualsevol persona pugui fer una sol•licitud 
per internet i firmar amb la signatura digital”, va afirmar Majoral. Tot i que 
la diagnosi de l’estat de l’administració laurediana conclou que el Comú 
encara ha de fer molts esforços per modernitzar-se, sí que admet que la 
corporació “ha avançat en apartats com la comunicació amb els ciutadans” 
mitjançant totes les eines digitals de què disposa, segons va puntualitzar 
el cònsol. 

Digitalitzar i classificar sistemàticament els documents del Comú facilitaria 
l’accés a la informació, tant a l’administració com als ciutadans. Pel que fa 
als tràmits, el Comú treballarà perquè tots puguin fer-se per internet. On sí 
que hi ha hagut avenços és en el camp de la comunicació, ja que una de 
les fortaleses del Comú és la capacitat d’utilitzar totes les eines digitals a 
l’abast per garantir la comunicació amb els ciutadans.
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Andorra: Reptes de Futur es va tancar 
amb 500 idees i la conclusió que la feina 
s’ha de fer de forma conjunta i amb visió 
global
La iniciativa ‘Andorra: Reptes de futur’, de la qual moltes trobades i taules de 
treball es van celebrar a l’auditori Claror i la Universitat d’Andorra, va tancar 
a Escaldes-Engordany el procés de recollida de propostes amb un total de 
500 idees i 131 reptes. En un acte que va comptar amb la presència de les 
principals autoritats del país, es van presentar les principals conclusions 
del treball dut a terme durant cinc mesos, que com va recordar la síndica 
general i presidenta del comitè rector de la iniciativa, Roser Suñé, no ha 
estat “un exercici de línies de treball a executar, sinó un exercici de reflexió” 
que vol assentar les bases per als reptes que el país ha d’afrontar amb un 
horitzó de 25 anys vista. 

“No és un full de ruta, ni un programa de govern”, va remarcar, sinó que vol 
ser una eina de reflexió que ara les institucions, associacions o ciutadans en 
general “poden utilitzar de la manera que ells vulguin”. De fet, les conclusions 
es van posar a disposició de la ciutadania perquè les puguin utilitzar. En 
paral•lel, des del comitè rector es va anunciar una publicació més àmplia 
per contextualitzar el treball. 

Algunes de les conclusions generals que es poden extreure del treball 
fet per polítics, experts i ciutadania al llarg dels darrers mesos és que cal 
“treballar de manera sistèmica i conjunta, amb una visió global” i també 
de forma transversal, amb la qual cosa la proposta de pactes d’estat va 
estar força present en el treball de reflexió, tal com va assenyalar Yvan Lara. 
Ell juntament amb Marc Pons integraven la secretaria tècnica i van ser els 
encarregats de presentar les conclusions del treball entre les que es va 
destacar la necessitat de definir un model de país.

L’acord d’associació amb la Unió Europea i les seves implicacions o la 
transformació de l’administració pública també van ser eixos recurrents 
en aquest treball. En aquest sentit, Lara va subratllar el fet que s’hagués 
assenyalat que “sense transformació de les administracions serà molt difícil 
assolir la resta” de reptes. 

Quant a la manera de treballar, també va estar força present la idea d’un 
canvi cultural, “que hi hagi indicadors per avaluar les actuacions públiques, 
quant ens costen o quin impacte tenen”. També es va posar sobre la taula la 
necessitat de planificar més i que hi hagi una col•laboració públicoprivada 
i més participació ciutadana i que s’aprofiti la “intel•ligència compartida”.

Lara va subratllar, d’igual manera que ho va fer Suñé, que el més interessant 
és que aquest treball s’ha pogut abordar “sense la pressió que serveixi per a 
alguna cosa”, ja que el que s’ha volgut és fer una reflexió aprofundida i “crear 
un sac de reflexions que quedi allà” i que sigui una eina per a institucions 
o la ciutadania en general.

Cal recordar que la feina es va centrar en la reflexió al voltant de cinc eixos: 
la diversificació i la transformació econòmica; la transició ecològica, el medi 
ambient i el canvi climàtic; les relacions internacionals i el desenclavament; 
la salut i les administracions públiques. Tant Pons com Lara van subratllar 
que molts dels reptes plantejats estan interrelacionats i que també s’ha 
mostrat la “tensió clàssica” entre conservar i canviar, per exemple, apropar-
nos a Europa, però que això “no ens canviï”. Conceptes com la sostenibilitat, 
l’agilitat, l’eficiència o la visió de conjunt també han estat molt presents en 
el treball. 

En l’apartat de les relacions internacionals es va destacar la necessitat de 
consolidar les bones relacions bilaterals i multilaterals; garantir l’accés al 
finançament internacional; el desplegament de l’acord d’associació amb la 
UE i com ens hem d’adaptar; i protegir i potenciar la identitat andorrana, 
de tal manera que pugui ser ben coneguda a fora. També es va parlar de 
millorar la imatge de país; assegurar una bona connexió amb l’exterior i 
crear fòrums de discussió per obrir més les relacions internacionals a la 
ciutadania.

Pel que fa a l’eix de la transició ecològica i canvi climàtic, el criteri passa 
per replantejar el model socioeconòmic; planificar la construcció de manera 
sostenible; abordar el model turístic (plantejar si calen límits o no); posar 
en pràctica les estratègies per lluitar contra el canvi climàtic o fer una 
gestió conjunta del recurs hídric; potenciar les renovables i tenir una visió 
transfronterera en l’economia circular. També s’ha parlat de potenciar un 
transport públic “eficaç i eficient”. 

Pel que fa a les administracions públiques, els reptes són l’eficiència, la 
simplificació i la digitalització. També es van abordar quins treballadors de 
l’administració calen i com implicar la ciutadania, el sector privat i el tercer 
sector. A més, es contempla que hi hagi una producció normativa sostenible.

Quant a la diversificació econòmica, es va parlar sobre la necessitat de 
redefinir el model de país i econòmic que volem; definir els sectors on 
posicionar el país; consolidar l’obertura econòmica i la diversificació; i també 
de reforçar els sectors tradicionals com el turisme o el comerç, ajudant-los 
a transformar-se. També es va posar a sobre la taula la digitalització i donar 
força al talent local.

Quant a l’eix de la salut, va sorgir la necessitat de la prevenció; incorporar 
la tecnologia de manera segura; potenciar un envelliment saludable; 
incorporar la visió de benestar a les polítiques públiques; o dotar-se de 
recursos suficients. També es va tractar la necessitat que hi hagi igualtat i, 
per tant, una salut sexual i reproductiva adequada.
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El Tomb Saludable, un recorregut pla per potenciar la pràctica de l’activitat física al 
nucli urbà de la parròquia

Amb l’objectiu de potenciar l’esport i l’activitat física entre la ciutadania, el Comú va inaugurar a principis d’agost el Tomb Saludable, un recorregut circular de 
675 metres entorn del riu Valira, entre el pont del nou vial i el pont del Solà. Segons va explicar la cònsol menor laurediana, Mireia Codina, la decisió de definir 
aquest nou tram es va prendre després de constatar que part de la ciutadania feia ús d’aquest espai per a passejar o com a zona d’entrenament, per la qual 
cosa també es va aprofitat per fer una acció que complementi l’anteriormen inaugurat Espai del Benestar.

Al llarg del recorregut, la corporació ha col•locat uns cartells cada 100 metres amb una frase motivadora “que recorda els beneficis de l’activitat física” i ajuda 
els ciutadans a mesurar la distància recorreguda. Aquestes frases fan referència, per exemple, a la capacitat de l’esport de prevenir malalties i millorar la salut 
mental; també pel que fa a la millora de la qualitat física i el funcionament de l’organisme; l’augment de l’esperança i la qualitat de vida; l’afavoriment de les 
relacions socials i el foment dels valors positius, o la millora de la memòria, l’aprenentatge i el rendiment escolar.

Així mateix, Codina va detallar que, des de la inauguració l’Espai del Benestar, una zona “molt agradable destinada al descans i al relaxament”, s’ha anat 
produint una “molt bona acollida”, ja que, a través de les xarxes socials, “veiem que molta gent hi va a llegir o a passar una estona a la tarda”.
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Segona edició del cicle La Cultura 
no s’atura amb un notable augment 
del pressupost i la suma d’Escaldes-
Engordany
Després de la bona rebuda i el bon retorn que va tenir la primera edició de 
‘La Cultura no s’atura’, el Govern i els comuns van decidir llençar la segona 
edició del projecte, la qual també comptarà amb el suport i la participació del 
comú d’Escaldes-Engordany, l’única parròquia que no hi va participar en el 
primer any. Com a novetats principals, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia 
Riva, va comentar que s’augmenta el pressupost fins als 97.000 respecte als 
73.000 que s’hi van destinar en la primera edició. A aquest pressupost, s’hi 
haurà de sumar el cost en la producció de les activitats, que aniran a càrrec 
dels comuns, i que per tant, es pot arribar entre els 130.000 i 140.000 euros.

Aquesta iniciativa que va néixer com una resposta a la situació excepcional 
que estava vivint el sector cultural del país a causa de la pandèmia de 
la COVID-19, també vol refermar “un compromís” amb aquest sector, va 
manifestar Riva, assegurant que segueixen treballant per la cultura. Aquesta 
segona edició es desenvoluparà en les mateixes dates que la primera, entre 
aquest proper desembre i març, per tal de tenir un afegit en l’aspecte cultural 
en una època hivernal que acostuma a ser fluixa. “Són uns mesos en què els 
comuns no tenen tanta activitat com els agradaria”, va dir la ministra.

A més, en aquesta segona edició, es contractarà la comunicació del projecte, 
ja que és un dels aspectes que el sector cultural ha reclamat durant la 
primera edició. Així, es fomentarà un concurs perquè hi puguin concórrer 
les empreses del Principat. De la mateixa manera, per tal de seguir amb els 
principis de transparència i concurrència, també es farà una selecció dels 
coordinadors, dels artistes, dels tècnics i de les empreses culturals del país. 
“Disposem de més temps i fem el projecte d’una forma molt més sòlida”, va 
remarcar Riva. 

Entre els objectius d’aquest projecte hi ha el fet de promoure i donar suport 
al teixit cultural andorrà com també fomentar mesures efectives per frenar 
els efectes de la crisi. A banda, la titular de Cultura també va explicar que 
el projecte comparteix compromisos amb el Llibre blanc de la cultura, en 
especial, amb el repte ‘Aliances, suports i governança’, de la mateixa manera 
que permet unir forces per ser més solidaris i donar la màxima efectivitat 
als diners públics. 

Des del ministeri van manifestar que encara no tenen una previsió dels 
actes que hi haurà, però sí que hi ha la intenció que hi hagi coordinació i 

L’obra “Carrers buits, ments 
ocupades” va fer un recorregut per 
totes les parròquies

Després de formar part de l’exposició ‘Pandores 20.21’, que va tenir lloc 
els passats mesos d’abril i maig al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany, 
l’obra ‘Carrers buits, ments ocupades’, de l’artista Emma Regada, va 
iniciar un recorregut per la resta de parròquies.

 
La primera parada va ser el vestíbul de l’antic hotel Rosaleda, actual 
seu del ministeri de Cultura. S’hi va exposar des del 24 d’agost fins 
al final de setembre, en horaris d’obertura del ministeri -de 8 a 15 
hores en horari d’estiu i de 8 a 17 hores a partir del 13 de setembre-. 
Seguidament, es va exposar a la biblioteca de la Massana, Sant Julià 
de Lòria, Ordino, Andorra la Vella i Canillo. 

L’obra és un homenatge a l’esforç de tota la població per fer front a 
la pandèmia, i l’artista la va realitzar durant el primer confinament 
provocat per la Covid-19. Així, explicava que “a partir d’unes 
instruccions per fer pasta de sal (a base de farina, aigua i sal), tothom 
que volgués podia construir una representació de l’espai on es trobava 
tancat. Al final del confinament, em van començar a enviar les seves 
propostes per poder-les col•locar en l’estructura de ferro que faria 
posteriorment, en la qual les uniria com a escultura col•lectiva”. La 
peça representa un laberint, com a metàfora de la situació viscuda, 
“però és un laberint en forma de cercle, que ens uneix i ens fa forts”, 
va dir.

vinculació entre les diferents disciplines. Pel que fa a les entrades, la ministra 
va assegurar que seguiran la mateixa línia de l’edició anterior, ja que volen 
que siguin actes accessibles per a tothom. 

Durant la presentació també va participar el conseller de Cultura, Igualtat i 
Participació Ciutadana de la Massana, Guillem Forné, com a representant dels 
comuns, qui ha fet un balanç de la primera edició del projecte. En la primera 
edició hi va haver un total de 53 espectacles entre les 5 disciplines i hi van 
prendre part fins a 103 artistes i 44 tècnics i empreses del sector. Un total de 
22 activitats es van retransmetre en directe i 356 persones es van connectar.
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Les dues plantes superiors de Casa 
Comuna tornaran a ser d’utilitat després 
de més de tres lustres
Després de més de quinze anys d’inactivitat, les plantes superiors de Casa 
Comuna tornaran a la vida a partir de l’octubre amb diverses activitats 
relacionades amb el món cultural. Tal com va recordar el cònsol major de la 
parròquia, Josep Majoral en una trobada estival amb els mitjans, l’anterior 
mandat va habilitar les plantes 1 i 2 de l’edifici que encara acull les sessions 
plenàries, les quals estaven tancades des del 2005 quan les dependències 
administratives del Comú es van traslladar a l’edifici el Molí. “Quan vam 
arribar a la corporació vam veure com havien quedat i vam creure que era 
l’espai adequat per fer-hi una sala d’exposicions i per acollir actes de petit 
format”, va explicar el cònsol. 

Amb aquest objectiu, el Comú va treure un concurs públic per poder acabar 
de condicionar l’accessibilitat a l’espai per a persones amb diversitat 
funcional, tot instal•lant una plataforma i una rampa d’accés des de l’exterior. 
La corporació preveu que les instal•lacions obrin les portes al públic a partir 
de l’octubre amb una exposició de Sergi Mas, probablement l’artista de la 
parròquia que més col•laboracions ha fet amb el Comú. 

Majoral va manifestar que Mas és un referent de la parròquia, qui sempre 
ha transmès a través de la seva obra l’essència de la cultura del territori i 
del país en general. “Qui millor per inaugurar una sala d’exposicions que un 
referent de la parròquia i de l’àmbit nacional en un espai emblemàtic per 
Sant Julià”, va asseverar. El Comú ha hagut ha contactat amb col•leccionistes 
particulars i a entitats privades per reunir el prop de centenar d’obres de 

Sergi Mas, entre talles i gravats, dibuixos, ex-libris i escultura en fang, que 
es distribuiran per aquest nou espai. S’han habilitat una sala de la primera 
planta, que conservarà intacte l’antic despatx del cònsol major, i tot el 
cap de casa. En total, prop de 400 metres quadrats de superfície que es 
destinaran a exposicions i a espectacles de petit format. A més del despatx 
del cònsol, també s’han mantingut tal com està tota la planta baixa, amb 
l’antiga sala de plens del Comú –projectada, per cert, pel mateix Sergi Mas– i 
l’anomenada sala de la llar de foc.

A diferència de la resta de l’edifici, aquests espais han conservat certa 
funcionalitat, i encara s’hi oficien casaments i s’habiliten com a col•legi 
electoral en època d’eleccions. Es tractava, deia el cònsol, de dotar de 
vida l’antiga Casa Comuna, buida i en desús des que fa quinze anys les 
dependències administratives es van traslladar a l’edifici del Molí. La 
inversió ha sigut considerable: prop de 150.000 euros que hi va destinar 
l’antiga corporació per condicionar-ne les dues plantes, més els 16.000 amb 
què el Comú actual ha d’arreglar-ne els accessos. I Sergi Mas serà només el 
primer. Després d’ell, la intenció és que per l’espai expositiu, encara sense 
nom, hi desfilin altres artistes i propostes.
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La música d’acordió va envair la 
parròquia durant un cap de setmana 
amb nombroses actuacions a l’aire lliure
La parròquia va acollir durant tot un cap de setmana del juliol la I Diada de 
l’Acordió i el Premi Lauredià que era una novetat més en l’ampli calendari 
d’esdeveniments culturals de Sant Julià de Lòria. La jornada va començar el 
dissabte 10 de juliol amb un mercat artesanal i amb l’actuació a l’aire lliure 
de fins a 10 acordionistes. El cònsol major Josep Majoral va protagonitzar 
l’anècdota del dia en rememorar temps passats quan va cursar estudis 
de solfeig i va oferir als assistents una peça musical. Sobre la mostra, el 
mandatari va afirmar que “es tracta d’un esdeveniment que compleix amb 
el nostre objectiu de dinamitzar i revitalitzar la parròquia”.

Un dels plats forts va ser el concert a càrrec de l’Orquestra acordions de 
Sabadell que es va celebrar a la plaça de la Germandat. I un altre dels focus 
importants va ser el concurs d’interpretació Premi Lauredià que desprès 
de una primera selecció va quedar acotat a cinc participants, tot i que a 
darrera hora una de les intèrprets va caure de la llista en estar confinada. La 
joveníssima Olga Pons es va emportar el primer guardó i a més, juntament 
amb el seu germà va alçar-se amb el premi especial del jurat.

Posteriorment al concurs, es va viure el concert Duet París/Moscú integrat 
per dos músics que havien format part del jurat del concurs i també van 
actuar més acordionistes al carrer. Durant els dos dies estava previst que 
les actuacions individuals dels músics tinguessin lloc en diverses places, 
però degut a la forta calor pràcticament tots es va fer a la placeta de Casa 
Comuna.

L’organitzadora de l’esdeveniment Roser Palomero va mostrar-se molt 
satisfeta pel decurs de la mostra i com a reconeixement al suport prestat 
pel Comú, va fer entrega de dues plaques d’agraïment personalitzades a 
cadascun dels cònsols. Un dels grups participants, els Art i Torb & Friends 
va composar una cançó en homenatge a la parròquia de Sant Julià de Lòria.

Pel que fa a la similitud que aquesta jornada pot tenir amb l’aplec que se 
celebra anualment a Arsèguel, Majoral va explicar que “el nostre concepte 
no té res a veure perquè el que nosaltres perseguim és aportar dinamisme 
a la parròquia a través dels esdeveniments que organitzem”.

La segona edició del cicle d’activitats 
A Ritme d’estiu va obtenir una molt 
bona resposta per part del públic

Per segon any consecutiu, el Comú va organitzar un conjunt d’activitats 
culturals, esportives, lúdiques i socials sota el nom d’A Ritme d’estiu 
per tal de dinamitzar la parròquia i dissenyar una programació que 
permetés la socialització i ser un punt de trobada pels assistents. 
Aquesta segona edició va anar del 5 de juliol fins al 31 d’agost amb 
diferents activitats per a totes les edats. Aquesta iniciativa es va 
inspirar en els tradicionals Vespres d’estiu que es venien celebrant des 
fa més de deu anys, però en un format més adaptat a les condicions 
sanitàries i amb un pressupost més reduït. 

La idea va sorgir arran de la reobertura moderada de l’activitat diària 
de la gent degut a la COVID i amb l’objectiu de donar força i “posar 
en valor els artistes i artesans” locals, segons va explicar la cònsol 
menor Mireia Codina durant la presentació. Per aquesta edició es 
van programar més de mig centenar d’activitats adreçades a la gent, 
als joves i als nens i amb l’esperit que sortissin al carrer a gaudir 
d’activitats a l’aire lliure i compartir espais. 

En aquesta línia, la majoria de les activitats es van fer a l’exterior, 
principalment a la plaça del Solà, a la plaça Sant Roc o a la plaça de 
la Germandat, a excepció d’alguna, que bé per logística o per mal 
temps es va fer en espais interiors i per tant, requeria reserva prèvia.
La participació i el treball de diferents departaments i àrees del Comú 
com les de Cultura, Esports, Turisme i Social va permetre oferir un 
programa ampli per donar cobertura a diferents grups d’edat. Entre 
les més destacades cal mencionar concerts a peu de carrer, teatre, 
contacontes, acrobàcies, jocs tradicionals sessions d’esport, ioga, 
manteniment físic, les tradicionals nits de bruixes i llegendes i tota 
mena de tallers.
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La Festa Major va cloure els actes a dos 
quarts de deu del vespre i va presentar 
un programa més ample que al 2020

Tot i que des del ministeri de Salut es va anunciar que els concerts de les 

festes majors haurien d’acabar a dos quarts d’onze de la nit, els de la Festa 

Major de Sant Julià de Lòria ho van fer una hora abans. Cal recordar que 

la data límit de l’any 2020 van ser les nou del vespre i prenent aquesta 

referència la cònsol menor Mireia Codina va explicar durant la roda de 

premsa de presentació que “ja que els bars i restaurants no tindran una 

Festa Major normal on ells acostumen a fer força calaix, volem que amb els 

tancaments que hem establert es vegin compensats d’una altra manera”.

Una altra de les novetats respecte de l’any passat és que La Passa, el Ball 

Cerdà i les sardanes es van tornar a celebrar i també que la jornada del 

dilluns dedicada a les tradicions, va retornar a la plaça Major gràcies a un 

espai addicional del qual ja informem en l’apartat d’obres. “És molt important 

per a nosaltres poder tornar a la plaça Major tota la part més popular lligada 

a les nostres entitats”, va manifestar la cap de servei d’activitats culturals, 

Laura Rogé. 

Tots els esdeveniments eren de lliure accés sense necessitat de reserva tret 

de La Passa a la qual les parelles -en un màxim de 30 o 40- s’havien d’apuntar 

prèviament. “És una norma que no teníem mai establerta, però sense ella no 

hauríem pogut pactar els protocols amb Govern”, va detallar Rogé. Una altra 

de les diferències respecte dels anys en què se celebrava amb normalitat, La 

Passa no va acabar a la plaça Major, sinó a la de la Germandat per qüestió 

d’amplitud d’espais.

També és destacable el retorn de les atraccions de fira per a totes les edats a 

les quals se’ls va permetre tancar a dos quarts d’onze de la nit. Seguint amb 

les restriccions es van seguir els protocols establerts ara fa un any com ara 

els aforaments limitats, l’ús obligatori de la mascareta i el gel hidroalcohòlic 

abans d’entrar. A més, també es va repetir el reforç de la seguretat privada. El 

que sí que no va canviar és l’oferta d’actes que, com en cada edició, buscava 

satisfer totes les franges d’edat i preferències temàtiques. Així hi va haver 

actes de caire cultural, lúdic, musical, esportiu i social. 
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El pressupost va ser d’uns 90.000 euros, superior al de l’any passat, però 

encara molt lluny dels aproximadament 180.000 que es destinaven abans 

de la pandèmia. Igualment, es va donar preferència als artistes del país i 

també les diferents ubicacions per arribar al màxim de persones i de zones 

de la parròquia. Tot i això, els centres neuràlgics van ser com sempre la 

plaça de la Germandat, la del Solà, la Major i la Cala Laurediana amb una 

capacitat de 200, 100, 240 i 50 persones respectivament si ens referim als 

espais delimitats.

Ja el diumenge, després de la Missa Major, que un cop més va comptar 

amb la Cobla Vents de Riella, va tenir lloc la cantada i ballada de sardanes 

amb els ‘Dansaires Andorrans’, la Coral Rocafort, l’Esbart Laurèdia, i la colla 

Sardanista Estol-Espígol a la plaça Major. 

L’obertura oficial s’havia fet el divendres de la mà de les veus juvenils a 

la freqüència de ràdio 97.7. “Ens unim per fer parròquia”, va explicar Ingrid 

Bardina, una de les integrants de l’emissora. El grup admetia que enguany 

no van saber “fins al darrer moment” si podrien fer la ràdio, donada la 

situació sanitària que s’estava vivint al país. En aquest sentit, tant ella com 

Judith López, nova integrant de la ràdio, van fer una crida al jovent de Sant 

Julià a complir amb les mesures establertes, perquè, asseguraven, “no volem 

sortir al diari per males notícies”. Com és habitual, el castell de focs artificials 

llençats des de Terra Bogada va posar el punt i final.

Repicar de campanes a l’església
Durant cinc minuts van estar repicant les campanes de l’església 
parroquial de Sant Julià i Sant Germà testimoni de pedra de les 
moltes festes majors que s’han celebrat a la parròquia. A les 17.59 
hores del dissabte, mossèn Pepe Chisvert va sortit del seu despatx, 
va travessar el carrer amb pas ferm, i es va dirigir a la sagristia per 
prémer el botó que activa el mecanisme per moure les campanes. 
“Això de pujar al campanar ja fa anys que no ho fem. Avui en dia, 
la tecnologia ens fa la feina més fàcil”, va exclamar. Modernitat i 
tradició es van mesclar en un acte tan simbòlic com aquest, el repic 
de campanes de la vila que anunciava la Festa Major. “Forma part 
del programa de cada any, és un ‘toc de poble’, no només quan hi 
ha un foc o passa alguna cosa greu, també és una crida a l’alegria, 
a què els lauredians celebrin la seva festa”, va explicar el mossèn.
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Daniel Areny va ser homenatjat pels 59 anys al capdavant de la Coral Rocafort i 
Brigit Garcia en va prendre el relleu
Com no podia ser d’una altra manera, un dels dos dies en què la Festa Major se centra més en les tradicions i la cultura de la parròquia, va ser l’escollit per 
retre homenatge al músic Daniel Areny per haver estat quasi sis dècades -aviat està dit- al capdavant de la Coral Rocafort. A la plaça Major arropat per la seva 
família i en presència d’alguna de les entitats culturals de Sant Julià de Lòria, entre les quals lògicament la coral, un emocionat Areny va rebre una placa de 
mans del cònsol major Josep Majoral.

Abans de pronunciar unes paraules d’agraïment, la seva successora al capdavant del grup de cantaires, Brigit Crespo es va dirigir al músic lauredià per dir-
li que havia estat el seu mestre i que sempre tindria en el seu record quan va començar de petita a assistir a les classes impartides per Areny. Pocs dies 
després, en una entrevista al Diari d’Andorra, Daniel Areny manifestava que no s’esperava l’homenatge i que “tothom hauria de fer alguna cosa en la seva vida 
sense esperar rebre una recompensa econòmica com a contrapartida”, ja que durant tots els anys que ha estat al capdavant de la Coral no ha percebut cap 
emolument.

Una família dedicada a la cultura
La família Areny és coneguda a la parròquia pels seus forts vincles 
amb el món de la cultura. Daniel Areny va constituir la Coral Rocafort 
al 1962 i un any desprès l’Esbart Laurèdia, del qual la seva dona 
Esperança Ivern en va ser la primera directora. Una de les seves 
filles, Teresa Areny va ser la primera directora del Centre cultural i 
actualment és la cap de producció de la Fundació ONCA. Una altra 
descendent, l’Olga va ser membre del grup teatral La Cia És Grata i el 
Manel ha regentat durant molts anys un negoci de material musical 
al centre del poble. 
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Els nous parquímetres van entrar en ple 
funcionament durant el mes de juliol  
L’empresa Tecnologia Capital (Paymeter) va començar a instal•lar els nous 
parquímetres a la parròquia i aquests van entrar en ple funcionament 
durant el mes de juliol.

El comú va adjudicar l’octubre del 2020 a l’empresa Tecnologia Capital, sorgida 
del Niu d’Andorra Telecom, a la Massana, i essencialment desenvolupadora 
de l’aplicació telemàtica Paymeter, la instal•lació i manteniment dels nous 
parquímetres i la prestació dels serveis de gestió i control digitalitzat per la 
parròquia. L’acord estableix que la societat percebrà una comissió del 20% 
de les transaccions que formalitzi via parquímetres. 

L’objectiu de la corporació era renovar l’obsolet parc de parquímetres de 
la parròquia, i en aquest sentit es van instal•lar mig centenar de màquines 
noves amb el component intel•ligent i sense que el Comú hagués de 
desembutxacar ni un sol euro. Són màquines de funcionament híbrid i per 
això tenen totes un panell solar a la part superior.

El Comú ha buscat una modernització que comporti beneficis per a 
la ciutadania, com és gaudir d’una major comoditat a l’hora de fer els 
pagaments. Amb la renovació  es permetrà que els usuaris puguin pagar 
a distància per no haver-se de desplaçar fins al parquímetre a posar el 
tiquet. La idea és que els ginys funcionin amb energies renovables. També 
es vol facilitar que els ciutadans puguin comprar entrades per a Naturland 
o espectacles de teatre amb el pagament a distància. A més, es vol que a 
través d’una aplicació mòbil, els ciutadans puguin tenir informació sobre les 
places d’aparcament disponibles a la parròquia.

Senyals d’advertència al Coll de la 
Gallina i un nou pas de vianants a 
l’alçada de la Borda del Jaile
El servei de Circulació va detectar ara fa un parell d’anys que no pocs 
ciclistes i motoristes se salten la prohibició de fer el recorregut del Coll de 
la Gallina en sentit Fontaneda. Llavors es va enviar una carta a totes les 
entitats i agrupacions per tal que passessin l’avís als seus socis. Tot i que 
es va notar un lleuger descens de les infraccions aquestes es continuen 
produint i per aquest motiu es van fer treballs de pintura al terra i es van 
instal•lar senyals d’advertència durant el recorregut del port.

En paral•lel, un cop presentada la nova marca Naturland es van fer treballs 
de pintura longitudinal per marcar la parada del bus i també és van pintar 
passos de vianants.
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La zona de Canòlich disposa d’un recorregut del projecte Moments, una experiència 
centrada en el mindfulness
Andorra Turisme i el Comú van presentat a mitjans de juliol l’itinerari ‘Moments’, un camí traçat enmig del bosc de Canòlich -concretament al Pla de les Tobes- 
centrat en l’autoconeixement i el retrobament dels usuaris amb la natura. Segons va explicar el titular de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, aquest 
nou recorregut del qual disposa Andorra, que s’ha hagut de crear des de zero, “respon a la demanda d’experiències mindfulness” que actualment busquen 
tant els turistes nacionals com estrangers, gaudint així d’una oferta que combina natura, benestar i sostenibilitat. Bàsicament, va afegir Torres, es tracta “d’uns 
espais de reflexió i de tranquil•litat” que serveixen per complementar aquesta oferta turística que tenim”. 

Per tal de gaudir al cent per cent de l’experiència, des d’Andorra Turisme es va fer una guia d’aplicació que fa parar l’usuari en deu punts diferents del 
recorregut. La idea és que en cadascun d’aquests punts els turistes reflexionin a través d’una petita història escrita. Per a tots aquells interessants que vulguin 
apropar-se, és imprescindible fer una reserva prèvia a l’oficina de Turisme de la parròquia o bé a la d’Andorra la Vella. Un cop allà, es facilita la guia a un preu 
de vuit euros. “Després de tot aquest temps, s’ha vist que la gent ha tornat a tenir ganes d’estar en contacte amb la natura perquè són espais que se senten 
molt segurs”, va dir Torres. Es tracta, a més, d’un nou projecte que s’alinea amb el full de ruta Horitzó 23 del Govern. 

El recorregut compta amb una distància d’entre 2 i 2,5 quilòmetres i mig de llargada. El director creatiu del camí, Víctor Martín, va comentar que s’ha intentat 
definir un tram pla i amb poc desnivell per tal de fer-lo accessible a tots els públics. A més, es va col•locar una senyalització molt minimalista “per no interferir 
en el medi” però que, a la vegada, és suficient perquè els visitants no es perdin pel bosc. Martín va explicar que el termini de creació d’aquest camí ha estat 
d’un any, ja que un dels factors més difícils ha estat buscar la ubicació. 

De la seva banda, el cònsol major Josep Majoral, va posar en relleu que el que persegueix aquesta iniciativa és afavorir un turisme que no sigui massiu, ja que 
s’ha de demanar hora abans de fer-lo. En aquest sentit, va manifestar que des del Comú no es va dubtar en acceptar l’oferiment per part d’Andorra Turisme, ja 
que es tracta d’un projecte “que s’adapta perfectament als objectius que persegueix la parròquia en matèria de sostenibilitat”. Amb tot, va celebrar que sigui 
una iniciativa que es desenvolupa a nivell nacional perquè “cada vegada crec més en un turisme de país i no de parròquia per parròquia”. 

El pressupost de l’actuació, per part del Comú, va consistir bàsicament en el pagament del sou dels treballadors de boscos, que són els que van fer els treballs 
d’adequació del terreny. En el cas d’Andorra Turisme, només van haver de fer front a les despeses derivades de la instal•lació de la senyalització.
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Un grup de motoristes va 
reconstruir l’emblemàtica 
Volkswagen de Camp de Claror
La icònica Volkswagen T1 de Camp de Claror va recuperar a primers 
de juliol la imatge que l’ha convertit en una referència per als 
muntanyencs i visitants de la zona, a tocar del Pic Negre. El vehicle, 
abandonat des dels anys 80, havia estat víctima d’una bretolada 
unes setmanes abans, que la havia deixat desmuntada. Un grup de 
motoristes andorrans i barcelonins la va reconstruir en una acció 
col•lectiva gairebé improvisada però efectiva. 

Fa dècades que la T1 es troba en aquest espai i, com qui no vol 
la cosa, s’ha anat convertint en tota una referència. Curiosa, si més 
no, enmig de la natura, però que s’ha guanyat el seu encant. Els 
darrers temps, però, diverses actuacions vandàliques, l’havien fet 
malbé. Havia quedat separada en dues parts. El Comú fins i tot, 
s’havia plantejat retirar les restes.  Ara, però, el vehicle ha recuperat 
el seu aspecte habitual. Ho ha fet gràcies a l’actuació d’un grup de 
motoristes. 

“Hem pogut posar el xassís al seu lloc i, després, a sobre la carrosseria”, 
va explicar a l’Altaveu Digital un dels improvisats mecànics. El motiu 
de l’acció? “Doncs perquè les coses han d’estar al seu lloc”, va dir, tot 
indicant que “va ser molt lleig que la rebentessin i com a andorrà no 
em va fer gens de gràcia”.

No és el primer cop que la furgoneta ha estat objecte d’actes 
vandàlics per part de descerebrats que volen lluir-se a les xarxes. 
Així, el 2020 uns excursionistes amb ganes de gresca que van arribar 
amb buggy fins a Claror van enfilar-se amb aquest vehicle a sobre la 
furgoneta. Aquella bretolada la van difondre per les xarxes socials. 
L’acció hauria animat altres persones. I a principis de l’estiu, hi hauria 
hagut qui va repetir la mateixa actuació però amb un tot-terreny al 
qual van lligar la VW tot provocant l’estrebada que va dividir en dos 
el vell vehicle. A mitjans d’agost es va produir una altra bretolada, en 
aquest cas va ser un grafiter qui va tenir la brillant idea de deixar la 
seva empremta marcant amb esprai tota la furgoneta.

Una exposició del mític guitarrista 
Paco de Lucía va obrir el tercer cicle de 
flamenc “Verde que te Quiero Verde”
L’ambaixada d’Espanya a Andorra va acollir a partir del 12 de juliol l’exposició 
Memòria de Paco en homenatge al mític guitarrista gadità Paco de Lucía. La 
mostra, que recullia la trajectòria humana i artística del gran mestre de la 
guitarra espanyola, va donar el tret de sortida al tercer cicle de flamenc Verde 
que te Quiero Verde. Durant la presentació del certamen, la cònsol menor 
de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina va comentar que “estem contents de 
poder donar diversitat a les diferents activitats culturals que celebrem a la 
parròquia”.

L’organitzadora del cicle Lola Vallespí va detallar el programa d’actes 
que anava des del 12 al 18 de juliol i que inclou actuacions i recitals de 
gran qualitat, tallers, tasts de vins, cursets i classes magistrals. “L’objectiu 
d’aquesta setmana és cobrir al màxim el flamenc des de totes les seves 
vessants i adreçat a tota mena de persones, tant les que el coneixen com les 
que es volen apropar per primer cop”, va manifestar Vallespí.

Una de les novetats respecte els altres dos cicles anteriors era que, aprofitant 
el bon temps, es van fer moltes activitats al carrer així com classes per a 
col•lectius infantils i per a la gent gran. Amb tot, l’oferta d’actuacions va 
oferir al públic un flamenc més tradicional, més proper i amb una dedicació 
especial al que es practica a la província de Cadis.

De la seva banda, l’ambaixador espanyol Àngel Ros va agrair “l’interès del 
Comú per la cultura espanyola i la flamenca en particular” i va felicitar 
l’organitzadora per la iniciativa. 
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Una empresa on-line va fer una estada 
al país per donar-lo a conèixer a través 
dels seus suports
L’empresa de turisme a través de la xarxa Mundo x Descubrir va fer una estada 
al país per conèixer diferents contrades i donar-les a conèixer mitjançant 
els seus suports. Els primers dies van estar amb la cap del Departament 
de Turisme, Canòlich Ribot i van visitar Canòlich, l’Antiga Fàbrica Reig i la 
cascada de Llumeneres entre d’altres llocs.

L’objectiu de l’empresa passa per crear una connexió d’experiències entre 
els proveïdors, els viatgers i els destins a través dels reportatges i articles 
que elaboren. A Andorra van estar un parell de setmanes amb la intenció de 
donar-la a conèixer des d’una perspectiva propera, professional i completa 
exercint com a periodistes de viatges.

Els mesos d’estiu van obrir les 
portes els monuments romànics 
amb la presència de guies
Un any més, l’arribada de les bones temperatures va ser sinònim 
d’activitats i de visites per a l’Àrea de Museus i Monuments 
del Govern d’Andorra. Durant els mesos d’estiu es van obrir 
monuments que la resta de l’any romanen tancats al públic i es 
van dotar de guies que expliquen als visitants les peculiaritats de 
cada indret. 

Aquests monuments es caracteritzen per ser uns dels millors 
exemples d’arquitectura romànica del país i molts conserven les 
pintures murals o reproduccions d’aquestes pintures, la qual cosa 
fa d’aquest conjunt d’esglésies uns bons exemples per comprendre 
l’estil i el moment històric en el qual van ser creades.

Els indrets visitables durant la temporada d’estiu han estat cinc: 
Sant Romà de les Bons, Sant Martí de la Cortinada, Sant Serni 
de Nagol, Sant Miquel d’Engolasters i Sant Climent de Pal, que se 
sumen a l’església de Santa Coloma, que es visita conjuntament 
amb l’Espai Columba. A més, aquests mesos també es va oferir 
servei de guia al Santuari de Meritxell i a l’església de Sant Joan 
de Caselles.

Les esglésies romàniques que gestiona Govern es podien visitar 
de l’1 de juliol fins al 31 d’agost, de dimarts a dissabte de 10 a 14 
h i de 15 a 18 h, i els diumenges de 10 a 14 h, exceptuant l’església 
de Santa Coloma, que s’obria a les 11 h. L’església de Sant Joan 
de Caselles, que va obrir el primer de juliol, ho estarà fins el 31 
d’octubre, de dimarts a dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 19 h, i els 
diumenges de 10 a 13 h.
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Més d’una trentena de comerços van 
exposar objectes antics en el marc de les 
Jornades Europees del Patrimoni
La Carmen de Cal Terrissaire va mostrar amb orgull les antigues peces de 
ceràmica (algunes d’elles tenen dos-cents anys) que va exposar a l’aparador 
del comerç Isidre Planes. Va assegurar que fins fa quatre dies, les tenia 
oblidades en un bagul, plenes de pols, i sense donar-los la importància 
que es mereixien. “Només les que més m’agraden les havia posat sobre una 
lleixa i la resta estaven guardades, així que em fa molta il•lusió veure-les al 
carrer, perquè tothom que passi per aquí les vegi i les valori”. 

La Carmen va ser una de les ciutadanes de la parròquia que va ajudar a 
fer realitat les Jornades Europees del Patrimoni, que en aquesta edició, 
feia valdre antics objectes del Principat i els va exposar als aparadors dels 
comerços. A casa nostra van participar trenta-dues botigues (en total, al país, 
cent vint), des de farmàcies a sabateries, sent l’edició amb més participació 
de la història.

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va remarcar que les jornades son 
“una de les ocasions més importants que tenim per fer accessible aquest 
patrimoni a la població” i va afegir que “els objectes ens fan recordar com 
era el nostre passat a través de la mirada de la gent d’avui”. Per la seva 
banda, el cònsol major, Josep Majoral, a més d’agrair la col•laboració del 
ministeri per recopilar els objectes, va recordar que la parròquia era la més 
participativa de les jornades pel nombre de botigues que es van sumar 
a la iniciativa i va afirmar que “el projecte és especial per a nosaltres 
perquè va en sintonia amb la voluntat de la parròquia de convertir-se en 
un referent en l’artesania i dona força a la candidatura que hem entrat a 
la Unesco per ser ‘ciutat creativa’.

La mostra etnològica arreu del país es va poder veure del 18 al 25 de 
setembre. Des de l’any 1996 Andorra participa en les Jornades europees 
del patrimoni, que se celebren des de fa trenta-vuit anys i són un dels 
esdeveniments anyals més importants arreu d’Europa, i tenen lloc el tercer 
cap de setmana del mes de setembre. És un esdeveniment que aplega 
milions de persones que visiten un nombre considerable de monuments 
i de llocs històrics, siguin públics o privats, els quals estan tancats 
habitualment i obren les portes al públic per a aquesta ocasió. Aquesta 
iniciativa conjunta del Consell d’Europa i de la Unió Europea aplega els 
cinquanta estats part del Conveni cultural europeu, els quals participen 
activament en les Jornades.
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Òscar Casal i Roser Español van guanyar 
la Sportiva Andorra Trail 
Òscar Casal, corredor de l’equip nacional de curses de muntanya de la 
Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), va fer triplet a la Sportiva 
Andorra Trail en vèncer al pròleg del divendres i a les dues dures etapes del 
cap de setmana. El segon va ser Alexandre Urbina i el tercer va ser l’atleta 
nacional Lluís Sanvicente. En noies, la victòria va ser per a Roser Español 
seguida de Marta Codina i Eva Puigdemasa. En equips, els guanyadors van 
ser el binomi format per Arnau Cases i Isaac Bartí. 
 

La cursa -l’equivalent estiuenc a l’Skimo- es va disputar el primer cap de 
setmana del setembre amb importants novetats respecte la que es va 
celebrar l’any passat. Una d’elles és que es podia competir en categoria 
individual quan les edicions anteriors només es podia fer per parelles. Una 
altra innovació van ser les etapes que van passat de dos a tres -un per 
cada dia de durada de la prova- amb un curt pròleg de posada a punt i 
dues etapes molt fortes. I la tercera, un probable canvi de dates en vistes a 
properes edicions.

La consellera d’Esports, Diana Sánchez va manifestar durant la presentació 
que “és un plaer rebre aquesta competició perquè ens aporta molta energia 
a la parròquia” i va destacar l’aportació econòmica que fa el Comú i el pol 
logístic de la plaça de la Germandat. De la seva banda, el seu homònim 
escaldenc, Josep Batalla va manifestar que “aquesta és una cursa molt 

La piscina del Centre Esportiu va tancar 
per parada tècnica durant quasi tot 
l’agost i els usuaris podien anar a d’altres 
del país
Del 2 al 29 d’agost, ambdós inclosos, la piscina del Centre Esportiu de Sant 
Julià va romandre tancada per parada tècnica. Els usuaris del Centre Esportiu 
que volguessin practicar la natació en una instal•lació coberta mentre durés 
el tancament ho van poder fer a la resta de piscines comunals cobertes 
del país. Per accedir-hi, calia presentar la targeta d’abonament del Centre 
Esportiu de Sant Julià de Lòria així com el darrer comprovant de pagament.

innovadora que creix any darrera any i en la que es poden contemplar 
paratges meravellosos”.

El membre de l’organització, Gerard Riart va agrair als dos comuns i a Andorra 
Turisme el seu suport a la prova i va destacat que “vam començar amb 
corredors espanyols i andorrans i ara ja estem en set nacionalitats”. De fet, 
la prova ha evolucionat pel que fa a la participació, i si en la primera edició 
van ser 90 els inscrits, en la segona ja es va passar a 170. 

L’alta exigència de la prova i el fet que es disputi immediatament després que 
la majoria de la gent arribi de vacances, ha fet plantejar als organitzadors 
celebrar les properes edicions la darrera setmana del setembre perquè els 
atletes la puguin afrontar amb una major condició física.

Pel que fa a les etapes fortes -el divendres es va fer un pròleg nocturn de 5 
quilòmetres- van tenir lloc dissabte i diumenge. El primer dia es va completar 
un recorregut de 29 quilòmetres entre Escaldes i Sant Julià de Lòria amb 
2.500 metres positius de desnivell, mentre que la segona jornada es van 
intercanviar els rols de sortida i arribada amb una etapa de 33 quilòmetres 
i 2.000 metres de desnivell. 
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La parròquia amplia l’oferta 
esportiva amb dos pistes de pàdel 
gràcies a un conveni amb una 
particular  
La parròquia va ampliar a finals d’agost l’oferta esportiva amb 
la inauguració de dues pistes de pàdel amb la clara voluntat de 
potenciar l’esport a la parròquia. A l’acte hi van assistir els cònsols 
major i menor, Josep Majoral i Mireia Codina, respectivament, i 
diversos membres de l’equip comunal. “Ja hem assolit un compromís 
electoral, donar diversitat a l’esport de la parròquia, ja tenim una 
realitat amb dues pistes de pàdel amb fortes expectatives”, va 
indicar Majoral, que també va tenir paraules d’agraïment per a la 
propietària que ha cedit en règim de lloguer el terreny situat a la 
part posterior del Centre Esportiu.

El Comú va destinar un total de 400.000 euros a la construcció i 
equipament de les noves instal•lacions al Centre Esportiu tot 
recordant que el cost del terreny on s’ubiquen és de 2.000 euros 
cada mes. Tanmateix, va apuntar que l’empresa Go AND Pàdel 
“assumeix una part important d’aquest lloguer”. Les persones que 
hi vulguin anar poden reservar pista al telèfon 743 700, per un cost 
de 3,5 euros l’hora si s’és abonat del Centre Esportiu i de dotze 
euros per qui no és usuari de les instal•lacions. 

Majoral va exposar que tot apunta que la creació de les pistes 
de pàdel serà tot un èxit, tot remarcant que “d’ençà que es va 
anunciar, el telèfon no ha parat de sonar per demanar reserves”. I va 
manifestar que, de moment, la corporació no es planteja ampliar les 
instal•lacions a curt termini tot assenyalant que el Comú ha engegat 
la iniciativa i que tenen expectatives que pugui tirar endavant, però 
ja “a través de la iniciativa privada”.

El mandatari també va recordar que el Comú està treballant amb 
força per potenciar i diversificar l’esport a la parròquia recordant 
que els equips de bàsquet club Andorra infantils anaven a entrenar a 
la parròquia laurediana “dos o tres cops per setmana” la temporada 
passada, i va anunciar que tenen un possible nou projecte en ment, 
“un mur d’escalada”.

La Cursa Tranfronterera va tornar 
després d’un any d’obligada interrupció 
per la pandèmia
La vuitena edició de la Cursa Transfronterera. Camí de Retrobament que 
s’havia d’haver celebrat el 2020 es va fer enguany desprès que la pandèmia 
obligués a la seva suspensió. La cursa es va disputar el passat 19 de 
setembre amb dos recorreguts i en format nocturn per segona vegada. 
Eugeni Serra i Irati Azkargorta es van emportar la victòria d’una competició 
que es va haver d’ajornar a un dia més tard degut a la intensa pluja que 
va caure el dia 18 de setembre, la data inicialment prevista.

“Avui és una mostra que les sinergies entre La Seu i Sant Julià són prou 
fortes i espero que en el futur vinguin noves iniciatives”, va manifestar el 
cònsol major de la parròquia Josep Majoral el dia de la presentació. De la 
seva banda, l’alcalde de la capital de l’Alt Urgell, Jordi Fàbrega va comentar 
que “hi ha molta gent molt animada per poder tornar a fer aquesta cursa 
després d’un any complicat”.

Aquest any la sortida es va fer des de Sant Julià de Lòria i com a novetat 
cal destacar que l’inici del recorregut curt –de 21 quilòmetres- va partir 
des de la cota 2.000 de Naturland, el principal patrocinador de la prova. Si 
abans la sortida es feia des de Bescaran, “amb aquest canvi hem volgut 
donar-li aquesta vessant transfronterera”, va explicar el director del Centre 
Esportiu Òscar Balcells. 

Per la seva banda, el regidor d’Esports del consistori català Carles Guàrdia 
es va referir al factor de la sostenibilitat assenyalant que les cintes que 
delimiten el recorregut són reutilitzables, que els participants havien de 
portar el seu propi got o bidó i que el servei de bus que l’organització 
va posar a disposició dels atletes evita que hagin de fer ús del vehicle 
particular. “El recorregut passa per camins històrics espectaculars i la 
millor manera de conservar-los és utilitzar-los”, va remarcar Guàrdia.
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Bou i Raga van emportar-se una victòria 
cadascú en la 23a prova del Mundial de 
trial que se celebra a la parròquia

Sant Julià de Lòria va acollir per 23ena vegada una prova del Campionat 
del Món de trial en un format en què cadascuna de les dues mànigues 
disputada dissabte i diumenge era independent de l’altra. Així, si Toni Bou 
s’havia imposat en la jornada sabatina ampliant encara més el seu lideratge, 
el pilot d’Ulldecona Adam Raga es va emportar la segona prova i va estrènyer 
la classificació en tan sols vuit punts de diferència a favor del multicampió.

La prova es va presentar oficialment el divendres en un acte públic on hi 
va haver presència tant del Comú, com de la Federació de Motociclisme 
Andorrana (FMA) així com de pilots i membres de la Federació Internacional 
(FIM). El cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, va destacar que “Sant 
Julià és referent en el trial després de 23 edicions de la nostra prova” i va 
celebrat que un any més la FIM hagués escollit els paratges naturals de 
la parròquia per fer una prova puntuable per al campionat del món de 
l’especialitat. 

Per la seva part, el vicepresident de la FIM, Ignasi Verneda, va assenyalar la 
solidesa de l’organització laurediana. “Sens dubte, és la prova que fa més 
anys que dura, perquè podem dir que cap altra localitat ha acollit una prova 
durant tants anys”, va dir Verneda, que va afegit que “sabem que Sant Julià 
és una garantia d’èxit pel que fa a tota l’organització”. Per la seva banda, la 
directora de màrqueting d’Andorra Turisme, Noemí Pedra va posar en valor 
“la bona feina feta per part del comú i Govern per portar-ho a terme”.

 Premi a l’ecologisme
En els darrers anys, la FMA ha rebut dos premis pel bon tractament 
ecològic que fa en les seves proves. Així ho va explicar Katia Juárez, 
responsable del projecte KISS, que busca trobar l’equilibri entre la 
pràctica esportiva en els entorns naturals així com la preservació 
del medi. A més, Juárez va explicar que “a banda de la consciència 
ecològica, també hem iniciat actuacions en l’àmbit més social”.

Finalment, la presidenta de la FMA, Natàlia Gallego, va explicar que 
“les proves que organitzem tenen molta part de conscienciació 
ambiental. Els trofeus són quilòmetre zero, i aquest any entregarem 
unes polseres que ens han fet els joves amb síndrome de Down de 
l’Escola Meritxell, afegint la part de conscienciació social”. Gallego 
va assenyalar que “cada cop que els aficionats al trial surten a la 
muntanya sempre recullen tot el que es troben i des del punt verd, 
donarem bosses perquè tots els espectadors que vinguin puguin fer 
el mateix”.
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Un recorregut de nivell molt ben 
valorat pels pilots

El traçat del trial de Sant Julià està molt ben valorat pels pilots. El 28 
vegades campió del món, Toni Bou, va destacar que “les zones són 
molt selectives i pot ser un trial molt bonic per l’espectador”. Sobre la 
temporada, el pilot resident va dir que “venir a la prova de casa sempre 
té una doble vessant, una motivació molt alta i també un punt de nervis. 
L’actual curs és molt estrany, només hem pogut fer quatre proves, però 
intentaré donar el 100%”.

El company d’equip de Bou, el veterà pilot japonès Takahisa Fujinami, que 
també va fer d’ambaixador verd de la prova, va afirmar entre somriures 
que “vinc molt motivat. A veure si li puc treure algun títol mundial al 
meu company d’equip”. Pel que fa a la seva funció com ambaixador, 
Fujinami va recordar “la importància de no deixar residus perquè és 
cosa de tots protegir les muntanyes”. 

A banda de la prova puntuable del Mundial de Trial, GP de Sant Julià va 
comptar també amb proves del campionat de motos elèctriques i en les 
categories 125 i Trial 2. Precisament en aquestes darreres van ser on van 
participar els joves pilots andorrans Jordi Lestang (Trial2) i Gaudi Vall, 
Valentí Cristina, Jan Gabriel i Joan Miquel Garcia, en 125.
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Naturlandia esdevé Naturland i aposta 
per la diversificació d’activitats i les 
activitats a l’aire lliure

Naturlandia va començar una nova etapa coincidint amb l’inici de la 
temporada d’estiu 2021 i a partir del primer de juliol es diu Naturland. 
Després de la presentació de les noves línies estratègiques davant del consell 
d’administració de CampRabassa , el centre va començar a implementar 
la nova imatge tant a les seves instal•lacions com a l’exterior, i a tots els 
suports. El director del projecte Xabier Ajona va fer la presentació oficial 
davant de mig centenar de persones entre les quals el ministre de Turisme 
i Telecomunicacions, Jordi Torres, els cònsols Josep Majoral i Mireia Codina, 
diversos consellers de Comú i el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku.

Tot i que el centre havia obert les activitats de la Cota 1600 durant els caps 
de setmana de maig i juny, el tret de sortida de l’estiu va ser el dissabte 3 de 
juliol. La temporada estival ha estat marcada per les propostes vinculades 
amb el contacte amb la natura, “Naturland és el centre d’activitats outdoor 
dels Pirineus”, va manifestar Ajona en una primera impressió per explicar el 
canvi de model que a més ara té les activitats molt més ben definides per 
franges d’edat.

Altres novetats són el centre eqüestre, el senderisme, o noves activitats per 
als més menuts a la Cota 1600 i la reobertura de l’alberg. Les propostes se 
centren en el contrast de les experiències entre les dues cotes, apostant per 
la diferenciació de productes únics als Pirineus. 

Igualment, sobre l’afluència de gent que sempre es concentra més a l’estiu, 
l’executiu navarrès va indicar que la “idea no és portar gent quan ja ve, 
sinó desestacionalitzar generant activitats perquè vinguin diversos caps de 
setmana a l’any”. Pel que fa a la connexió de les dues cotes amb el centre de 
la parròquia, Ajona va manifestar que “estem analitzant diversos sistemes 
de transport”, però ha  descartat ara per ara implementar un remuntador 

mecànic.

El cònsol Josep Majoral, de la seva banda, va posar en valor la feina que 

s’ha fet des de l’arribada del nou director per diagnosticar la problemàtica 

que hi havia, abans de fer cap reestructuració. Majoral va destacar “la 

despolitització del projecte que aquest Comú ha defensat des del principi 

per apostar per la gestió”.

Però potser el més destacat de la presentació va ser el torn de paraula que 

el ministre Jordi Torres va demanar al final per manifestar públicament el 

suport del Govern d’Andorra i d’Andorra Turisme a la nova marca amb la 

que actualment s’identifica La Rabassa. És el primer cop que un membre 

de l’executiu –de l’actual i dels anteriors des que Naturlandia va començar 

a caminar- mostra una postura tan clara al respecte. Unes paraules que el 

cònsol major va voler agrair-li personalment. “Imagino que si les coses estan 

clares i es porten bé el Govern estarà al nostre costat”, va reblar Majoral.

Naturland ha obert durant l’estiu cada dia de 10 a 18 h de manera 

ininterrompuda fins al 12 de setembre, tot i que s’han fet accions especials 

que permetran ampliar els horaris als vespres en determinades dates clau. 

Pel que fa a les tarifes, s’han ofert un total de 5 entrades de dia que incloïen 

activitats de les dues cotes; així com una de dos dies. També hi havia la 

possibilitat d’adquirir productes per separat, com el cas del Tobotronc, les 

sortides guiades, l’hípica, l’alberg, o el bike pass. 

A més, s’han creat productes comercials que combinen entre si diferents 

propostes, com ara l’Aventura&Spa amb Vallnord-Pal Arinsal i Caldea, i 

altres possibilitats dins del mateix centre. Aquest estiu també s’han celebrat 

esdeveniments puntuals, que compaginen gastronomia amb activitats de 

natura, com ara la pluja d’estels.
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Novetats de la Cota 2000

Les propostes de la Cota 2000 es caracteritzen per tenir un vessant més 
tradicional de muntanya, i un caire més esportiu, afegint la part sociocultural. 
D’una banda, la novetat més destacada d’aquesta temporada serà la posada 
en marxa del NaturlandBike Center, que aquest primer estiu ha constat de 
cinc itineraris abalisats de XC / enduro i diverses zones d’entrenament, 
adequades a tots els nivells i edats dels practicants. Hi ha hagut un servei 
permanent de manteniment dels itineraris, d’assistència mecànica i de 
primers auxilis. 

Paral•lelament, s’ha creat una nova botiga amb diferents serveis. Hi ha roba 
tècnica esportiva de diferents marques, així com marxandatge Naturland i 
materials de ciclisme. A la mateixa instal•lació s’ha previst un punt mecànic 
exprés BTT, un rentador i un espai de càrrega de bicis elèctriques. Per 
complementar l’oferta, es podia llogar e-bikes, així com fer sortides guiades 
de diferents dificultats i nivells, amb monitors. 

Pel que fa a l’accés als itineraris i a totes aquestes les infraestructures, s’ha 
fet a través d’un passi que en permet l’ús. El Prat de Conangle és d’accés 
gratuït en horari d’obertura del centre, i amb la normativa establerta. No 
obstant això, hi ha hagut activitats de pagament: la ruta circular guiada 
Secrets del Bosc pel Camí dels antics oficis, la visita a l’Aula de Natura, la 
granja, el tir amb arc, i un itinerari de BTT d’iniciació.
 
També dins el Prat de Conangle, per primera vegada s’ha pogut gaudir d’un 
centre eqüestre, que ha ofert passejades a cavall pels boscos de la Rabassa, 
acompanyats d’un monitor, així com els ponis per als més petits. Al mateix 
temps, s’han fet sortides de senderisme guiades als búnquers de la Guerra 
Civil Espanyola, al Pic Negre i al refugi de Roca de Pimes. Un any més, s’han  
repetit les sortides amb buggies, sota demanda. Pel que fa a restauració, es 
continua apostant per la fórmula de gastronomia de muntanya, centrada en 
productes KM0. 

En aquest sentit, a la Cota 2000 hi ha dos restaurants que gaudeixen d’una 
terrassa amb vista a les instal•lacions del NaturlandBike Center, i que 
permeten als adults tenir controlats en tot moment als infants mentre 
practiquen a les instal•lacions. 

Novetats de la Cota 1600

Les activitats a la Cota 1600 han tingut un caire més lúdic i recreatiu, tot i 
estar relacionades amb l’entorn. Una de les novetats d’aquest estiu és que 
s’ha configurat un espai propi per als més petits (3 a 6 anys): Naturkids, 
que ha concentrat diverses activitats. Així, s’ha instal•lat una tirolina de 
22 metres adaptada a la seva mida, al costat de l’Airtrekkids, així com llits 
elàstics, i dos circuits de motos elèctriques, un per a infants fins a 6 anys i 
un per a més grans. 

Pel que fa als adults, s’ha inaugurat el circuit de SwinCar, un vehicle elèctric 
de quatre rodes motrius, capaç de desplaçar-se sobre terrenys molt diferents 
i que permetia moure’s per un itinerari tancat i abalisat, amb un monitor. 
En relació amb el Tobotronc, s’ha seguit el mètode d’assignació d’hores 
implementat l’any 2020 amb motiu de la COVID, per evitar aglomeracions i 
per gestionar les cues de manera més eficient. 

També s’ha creat un nou circuit trial del buggies per adults, amb una sèrie 
d’obstacles que posen a prova la destresa dels conductors, i de manera 
paral•lela, s’ha condicionat l’infantil. Enguany, s’ha ampliat el nombre de 
punts restauració: dos restaurants i tres llocs de menjar ràpid, per poder 
satisfer la demanda de tots els públics.

Cal destacar també que després de diverses temporades tancat, l’Alberg 
de la Cota 1600 va reobrir, oferint també l’alternativa d’allotjament dins el 
mateix centre, permetent combinar allotjament amb activitats, perllongant 
l’estada dels visitants, amb l’objectiu de desenvolupar una oferta que 
converteixi Naturland en un destí, i deixi de ser un complement. Coincidint 
amb el canvi d’imatge es va estrenar una nova web que agilitza i ordena el 
contingut i millora el seu ús sota el domini www.naturland.ad 
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L’estiu de la renovació de la marca, Naturland ha aconseguit uns 
ingressos històrics. De fet, les millors dades registrades eren les de 
l’estiu 2019, i en aquest sentit, la facturació s’ha superat en un 1,5%. En 
relació amb les mateixes dates de l’any passat, la diferència és encara 
molt més àmplia: un 27% més. Pel que fa a la despesa mitjana per 
client, aquesta ha pujat un 45% en comparació amb el 2020 i un 68% 
comparat amb el 2019.  Això es tradueix en la millor temporada d’estiu 
de la història de Camprabassa en quant recaptació. La temporada 
d’estiu (juliol, agost i mitjans de setembre) suposa el 53% del volum de 
negoci de tot l’any. 

El canvi en la política comercial, amb el suport de la nova campanya i 
dels canals de venda online, han estat els factors clau per aconseguir 
aquests resultats. És a dir, la nova estratègia ha estat decisiva per 
començar a posicionar Naturland com un destí de natura alineat amb 
les noves necessitats dels viatgers, un dels objectius que es marcaven 
en el full de ruta. 

Naturland va tancar definitivament el 
Parc d’animals de la cota 2000
Seguint amb la línia de transformació arran de la presentació de la nova 
marca, Naturland va traslladat a nous centres els darrers exemplars que 
quedaven al Prat de Conangle, a la Cota 2000. Les darreres espècies en 
marxar van ser 4 llops i 3 linxs, el passat 27 d’agost en direcció a un centre 
grec. Durant el mes de juliol es va fer el trasllat dels óssos a Anglaterra, i 
al juny van sortir els primers exemplars d’herbívors, que en aquest cas van 
anar a dos centres catalans. Des del mes de maig el parc es trobava en 
procés de reconversió de les instal•lacions del parc d’animals, moment en 
què es va deixar de comercialitzar l’entrada a l’espai. Actualment l’accés per 
als visitants al Prat del Conangle és lliure, sempre en horari d’obertura del 
centre de 10 a 18 hores, si bé per fer les propostes de lleure i esportives que 
hi tenen lloc, cal abonar el corresponent preu de l’activitat. Els membres de 
l’equip que tenien una feina lligada a la cura i manteniment del parc han 
estat reubicats en altres llocs de treball dins l’organització.

Una trentena d’herbívors, 6 óssos, 4 llops i 3 linxs han estat traslladats en els 
darrers mesos a diferents centres especialitzats en aquests tipus d’acollida 
animal. El procés s’ha fet amb respecte màxim pels animals, amb l’objectiu 
que fos el menys traumàtic possible per ells. A més, i per facilitar la feina 
dels tècnics veterinaris especialitzats i del personal implicat, el procés s’ha 
dut a terme amb total discreció, seguint un estricte protocol.

Els edificis i instal•lacions del Prat de Conangle que acollien el parc 
d’animals, s’han anat reconvertint per acollir altres necessitats pròpies del 
centre d’activitats, lligades a la nova estratègies. Aquests canvis s’aniran 
explicant a mesura que es vagin executant. Actualment els únics animals 
que hi ha són els cavalls i els ponis del centre eqüestre, així com els animals 
domèstics de l’espai granja (conills, gallines, llames, cabres, ovelles i porcs).

Els ingressos registrats durant la temporada d’estiu (juliol, agost i fins 
al 12 de setembre) han estat un 27% superiors a les mateixes dates del 
calendari de l’any passat, i d’un 1,4 % als del 2019. 

Per visitant, s’ha generat un consum mitjà al centre d’un 45% més en 
comparació amb el 2020 i d’un 68% en referència al 2019. 

El canvi de rumb amb el nou equip gestor, que ha complert el primer 
any al capdavant de la gestió de Camprabassa, ha estat decisiu en la 
presa de decisions comercials que han marcat aquest augment dels 
ingressos gràcies a l’increment de la despesa dels visitants. D’aquesta 
manera, s’ha potenciat la compra dels paquets d’activitats, prioritzant 
que la gent romangui més temps al centre, fet que ha contribuït que 
la despesa del client sigui superior. S’ha promogut més intensament 
la compra a través de la web pròpia, com a garantia per poder dur 
a terme les activitats. Així, per a accedir al Tobotronc s’ha continuat 
amb la limitació d’un viatge per persona i sempre amb reserva prèvia, 
amb l’objectiu d’assegurar el viatge a totes les persones, evitant 
aglomeracions i gestionant eficientment les cues. El producte més 
venut ha estat l’entrada Aventura, que té un cost de 35 euros i inclou el 
passi al Tobotronc i a activitats a les dues cotes. 

La majoria de les persones que ha qualificat de positiva o molt 
positiva la seva experiència ho fa valorant la gestió de les reserves 
al Tobotronc, la varietat d’activitats, l’espectacularitat de l’entorn, així 
com la gastronomia i l’atenció al client. Aquestes valoracions dels 
clients es veuen plasmades en els reconeixements que rep el centre. 
En aquest sentit, enguany el Tobotronc ha estat guardonat com a una 
de les destinacions destacades en la seva categoria. El reconeixement 
Tripadvisor Travellers Choice gratifica les destinacions millor apreciades 
i en aquest cas, el Tobotronc se situa entre el 10% de les millors al món. 

Naturland clou el millor estiu de la història de Camprabassa
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