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Societat
La necessitat de tenir una 
parròquia més neta i més cívica 
ha portat al Comú a desenvolupar 
una nova campanya informativa 
acompanyada de sancions per 
a qui persisteixi en no complir 
les normes. En paral·lel, s’han 
habilitat més pipicans i es 
proporciona un kit de material 
a tots aquells propietaris que 
tinguin els animals censats tal i 
com marca la llei.

MILLORES GENERALITZADES 
A TOTA LA PARRÒQUIA

Sovint tendim a pensar, i potser amb raó, que les obres són incòmodes pel trasbals que acostumen a ocasionar. Però no és menys cert que les millores,            
els arranjaments o directament els nous projectes són molt necessaris. Actualment, la parròquia concentra un important nombre de treballs en marxa, 
tant públics com privats. La Portalada, la carretera que dona accés a la Peguera, la separativa d’aigües, la carretera d’Os o la propera construcció
d’un centre comercial són algunes de les obres en marxa que juntament amb les ja acabades venen a completar un paquet important de millores 
en diverses infraestructures en els darrers nou mesos.

Medi Ambient
El comportament irresponsable 
d’alguns conductors, especialment 
de motos i quads, i la necessitat 
de disposar d’una base legal fins ara 
inexistent ha fet que el Comú aprovi 
una ordinació que regula l’accés 
rodat als camins de la parròquia. 
Entre d’altres mesures, la norma 
estableix la lliure circulació d’un 
màxim de 4 vehicles motoritzats 
o rodats pels camins d’amplades 
superiors als 2,5 metres.

Social
Un conveni signat amb Andorra 
Telecom permetrà que l’oficina 
comercial que la parapública té 
a la plaça de la Germandat passi 
a ser el nou indret per ubicar el 
Punt Jove i el lloc de treball de 
l’educador de carrer. Sens dubte 
una localització d’allò més idònia 
al centre neuràlgic de la parròquia 
que a més ve acompanyada 
d’interessants projectes per al 
jovent.

Serveis
L’augment de població registrat 
en els darrers anys al quart de 
Nagol i la previsió de creixement 
a futur requereix una planificació 
a llarg termini de la xarxa actual. 
En aquest sentit, el Comú ha 
adjudicat les obres de construcció 
d’un nou dipòsit d’aigua que 
tindrà una capacitat de 500 m3 
i que entrarà en funcionament 
d’aquí a set mesos i que tindrà 
un cost de 670.000 €.
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EDITORIAL
REALISME I PROJECTES 
IL·LUSIONANTS
Quan aparegui aquest tercer butlletí trimestral quedarà 
menys temps per a la celebració de la primera reunió de 
poble del present mandat en la qual explicarem el que s’ha 
fet fins ara. Serà una trobada en què donarem amplitud a 
tot el que ja heu anar llegint en les diferents revistes que 
hem publicat i altres canals de comunicació. I lògicament 
interactuarem amb vosaltres per escoltar de primera 
mà les vostres inquietuds. La reunió tindrà lloc quan les 
mesures sanitàries així ho permetin, però esperant que 
es pugui celebrar abans que finalitzi el present any.

Han estat mesos molt llargs i complexes en els quals 
a l’adaptació del nou equip de consellers cal sumar-li 
la pandèmia de la COVID-19 que ha suposat el repte de 
país més gran de la història recent. Tot i això, el Comú 
ha continuat la seva singladura amb accions en tots els 
àmbits amb la finalitat de compaginar les restriccions 
obligades amb la gestió de la parròquia per fer més fàcil 
la vida diària de la ciutadania. En volums anteriors us 
hem explicat de forma minuciosa tot el que hem anat 
fent i l’edició actual també segueix aquesta premissa. 

El valor afegit, però, del qual en donarem una explicació 
tan extensa com ens sigui possible a la propera reunió, 
són els projectes per al proper any. Unes iniciatives 
que, tot i la delicada situació econòmica que s’albira,                 
en alguns casos podrem tirar-les endavant amb l’ajuda 
de la inversió privada, inèdita a la nostra parròquia 
durant les darreres dècades. 

Un nou centre comercial, un centre de dia, una escola 
d’aviació de gran prestigi, la remodelació integral 
d’un establiment hoteler i un edifici d’habitatges són 
projectes d’allò més il·lusionants que properament 
seran una realitat a Sant Julià de Lòria. I més si tenim 
en compte que tots ells es duran a terme al centre            
del poble. 

Aigua de pluja que vindrà a dinamitzar de forma inequívoca 
la nostra economia i que sens dubte suposa una magnífica 
notícia, ja que ve a complementar l’acció de l’administració 
pública de la qual teniu àmplia informació en aquest 
número. Amb tot, ho afrontem amb pragmatisme i rigor: 
la marca pròpia d’aquest consolat.
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EL TEMA CENTRAL Comú de Sant Julià de Lòria

TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ A DIFERENTS INDRETS DE LA PARRÒQUIA
QUE SERVIRAN PER MILLORAR TOTA MENA DE SERVEIS

Les antigues botigues Josa donaran pas a un centre comercial
A mitjans d’agost va començar l’enderroc de les antigues botigues Josa que durant anys i anys van acollir diversos negocis, entre els quals potser el més 
emblemàtic era un concessionari de cotxes. La propietat ha decidit construir un centre comercial amb dos plantes d’aparcament i s’ha descartat fer-hi pisos. 
L’establiment, que també comptarà amb un restaurant, revitalitzarà la zona després de la marxa dels comerços que hi havia i que s’han anat reubicant a 
d’altres indrets de la parròquia.

El projecte d’edificar un centre comercial a l’avinguda Rocafort no és nou perquè ja n’hi va haver un d’anterior al Prat Gran just davant del terreny de les 
botigues Josa, on hi ha ara les pistes de bàsquet i de futbol sala. El comú encapçalat per Joan Pujal i Agustí Marfany va adquirir el terreny a la propietat fent 
el pagament a terminis amb una quantitat anual. Es va parlar de diverses propostes per fer-hi un centre comercial, però cap va fer-se realitat i posteriorment, 
durant el mandat comunal de Josep Pintat, s’hi va instal·lar un envelat que va servir per acollir festes, fires i altres activitats.

Els treballs d’enderroc i de construcció comporten la supressió de la parada del Bus Exprés i de la L1 de Pont de Molines. L’usuari ha de baixar a la parada que 
hi ha al costat de l’edifici administratiu o bé continuar fins la rotonda del pont de Fontaneda, a la sortida del poble. Amb el centre comercial es vol atreure 
gent a una zona que actualment ha perdut pistonada amb la marxa dels ocupants de les botigues. Ja en el seu moment, el Comú va ampliar les voreres per 
pacificar el trànsit i fer més agradable el passeig. La posterior obertura del túnel de la Tàpia ha estat determinant per treure molta circulació pel centre del 
poble, però encara hi ha trànsit i més els dies d’afluència de visitants.

Licitats els treballs de construcció d’un nou dipòsit per garantir el subministrament 
d’aigua al quart de Nagol
En el primer butlletí de l’any ja vam avançar que una de les inversions previstes per aquest 2020 era la construcció d’un dipòsit d’aigua al quart de 
Nagol que garantiria l’abastiment tenint en compte el possible creixement urbanístic. Actualment la capacitat d’emmagatzematge i subministrament 
d’aigua potable és de 250 m3 que permet nodrir les edificacions de Certers, Nagol, la zona del Trillà i la urbanització de Les Caubelles. Però, com va 
explicar el conseller d’Urbanisme, Carles Pereira “el creixement de població experimentat en els darrers anys i el que es pugui produir en els vinents 
feien necessària una planificació a llarg termini de la xarxa actual”.

El projecte de construcció del nou dipòsit contempla una capacitat de 1.000 m3 en dos vasos diferenciats. Però per garantir el subministrament 
d’una forma correctament planificada per als propers anys amb un dels vasos de 500 m3 n’hi haurà prou. Així doncs, a l’octubre van començar les 
obres del primer vas a càrrec de l’empresa PROGEC per un import de 670.000 euros i un termini de set mesos. L’adjudicació va ser aprovada per 
unanimitat en la sessió plenària del 29 de setembre.
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EL TEMA CENTRAL Comú de Sant Julià de Lòria

TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ A DIFERENTS INDRETS DE LA PARRÒQUIA
QUE SERVIRAN PER MILLORAR TOTA MENA DE SERVEIS

La carretera de Nagol es desdobla
en dos sentit bordejant l’església
de Sant Bartomeu
Les obres d’obertura de la desviació de la carretera de Nagol en el seu 
primer tram al centre del poble que van finalitzar l’estiu passat permeten 
acabar amb un punt força conflictiu, a la zona de l’església de Sant 
Bartomeu. La calçada era molt estreta i dificultava el pas dels vehicles en 
els dos sentits de la marxa.

Ara els vehicles que baixen en direcció al centre de la parròquia es desvien 
a la dreta abans d’arribar al temple i accedeixen a l’avinguda Verge de 
Canòlich sense necessitat d’arribar a la plaça Laurèdia. L’augment de 
trànsit a la zona, amb els nous veïns a Certers i la urbanització de les 
Caubelles de Nagol, van obligar l’actual Comú a recuperar un antic projecte.                        
El nou vial passa per una part de l’aparcament comunal del Camp Gran de 
Casa Molines.

El Comú va aprovar el mes de novembre passat l’eixamplament de 
la carretera de Nagol en el seu inici, a l’avinguda Verge de Canòlich.                         
El projecte inicial es va modificar d’un vial de vianants a un vial rodat per 
tal de facilitar el trànsit en una zona de risc i facilitar la circulació a l’entorn 
de la plaça Laurèdia.

A banda d’evitar el coll d’ampolla, amb el nou traçat es garanteix també 
que alguns vehicles, ignorin la direcció obligatòria a la dreta i tallin pel 
dret per anar a la rotonda de la plaça i evitar anar fins a la que hi ha 
al final de les botigues Josa com feien sovint. Durant part de les obres,                         
la circulació es va regular amb un semàfor de pas alternatiu.

Unió d’esforços amb alguns propietaris 
per revitalitzar i embellir la plaça Major
Els propietaris d’una part dels terrenys de la plaça Major i el Comú 
de Sant Julià de Lòria han unit esforços per revitalitzar la plaça Major.                              
Pel moment, l’acció es durà a terme al costat del Camp de Perot on ara 
mateix hi ha un terreny sense construccions després de l’enderroc de dos 
edificis. L’objectiu és embellir la plaça.

El Comú va publicar el juny l’edicte per a la contractació d’un tècnic que 
tindrà contractat en un termini de cinc setmanes i que serà l’encarregat 
de fer el seguiment en un procés que vol ser ràpid per tirar endavant 
un projecte que s’arrossega des de fa molts anys. Primer va ser amb els 
entorns de protecció que impedien fer cap reforma en els edificis per la 
seva proximitat a l’església. Després, la reducció de l’entorn ja va arribar 
perquè alguns immobles estan força malmesos i amb xarxes de protecció 
per la caiguda de parts de la façana. També hi ha un projecte que va 
impulsar-se durant el consolat de Josep Pintat d’unir la plaça Major amb 
l’avinguda Francesc Cairat i prolongar, d’aquesta manera, el campus de la 
Universitat d’Andorra (UdA).

Ara, el cònsol major, Josep Majoral assegura que “és una tasca que hem de 
fer entre tots”. Els propietaris ja estan d’acord en col·laborar. Hi ha diverses 
idees com fer un accés des del Camp de Perot o la reducció de l’alçada 
dels immobles fins als quatre pisos. Tot es dura a terme segons la Llei de 
sòl i el Pla d’Urbanisme.

S’ha començat per la part del Camp de Perot, la de la dreta en sentit 
Andorra la Vella, perquè tres propietaris tenen un projecte d’edificació que 
ja ha entrat al Comú. En aquest costat hi ha una casa pairal que s’està 
rehabilitant i l’oficina de Correos espanyols.

A l’altra banda, no hi ha cap voluntat de construir. Hi ha un restaurant,    
una casa pairal, l’edifici que acull la Llar de Lòria i l’Àrea de Social del Comú 
i dos edificis que estan en venda amb la possibilitat de construir una 
vivenda unifamiliar. Majoral vol que aquesta remodelació estigui acabada 
durant el present mandat amb la idea de recuperar l’essència de la plaça 
Major i acabar amb un vell tema. En aquest sentit, un cop finalitzada 
la Festa Major va tenir lloc una reunió amb la presència dels cònsols,  
els tècnics i representats dels implicats.
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EL TEMA CENTRAL Comú de Sant Julià de Lòria

TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ A DIFERENTS INDRETS DE LA PARRÒQUIA
QUE SERVIRAN PER MILLORAR TOTA MENA DE SERVEIS

Els treballs d’estabilització
de La Portalada estaran enllestits
a finals de l’estiu vinent
Els treballs d’estabilització que formen part de la primera fase d’obres de 
la Portalada van començar a finals de l’estiu vinent. Les tasques tenen 
un calendari previst d’un any, tal i com va anunciar a principis del mateix 
mes el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres. D’una manera més 
concreta, en un primer moment els treballs van consistir en tasques prèvies 
a les obres, com ara la senyalització provisional a la carretera i a la zona 
d’actuació i d’habilitació d’accessos pels vehicles que hi treballaran. 

Posteriorment, el primer pas va ser la construcció d’un peu de gravetat per 
estabilitzar la zona i en el reforç i l’estabilització, també, de la part sud, 
mitjançant la construcció de tot un sistema d’ancoratges. Per altra banda, 
també durant aquest període de temps, es van observar els moviments 
de la part central de l’esllavissada per poder-la acabar d’estabilitzar a la 
segona fase. Al mateix temps que es duguin a terme les obres en qüestió, 
es disposarà d’una sèrie d’instrumentació complementària que servirà per 
recollir i tenir exposades les dades resultants del moviment a la zona i, així, 
poder-les tenir en compte durant la definició dels propers passos d’obres.

Segons va dir el ministre Torres tot apunta que la causa principal de 
l’esllavissada va ser la falta de manteniment de tots els ancoratges. Així, va 
explicar que la companyia asseguradora del Govern va fer la reclamació als 
responsables de la propietat pels treballs que s’havien fet, ja que no s’havien 
mantingut les condicions òptimes pel que es refereix als ancoratges. Per 
tant, això faria responsable de l’incident a l’antiga propietat de la parcel·la.

Els treballs tenen afectacions a la xarxa viària de la zona per la qual cosa des 
de l’inici s’han produït talls puntuals per l’entrada i la sortida de vehicles.        
Un cop van començar els treballs de consolidació del mur de sosteniment de 
la carretera, hi va haver afectació a la carretera tot i que s’ha procurat mantenir, 
sempre, els dos sentits de la circulació però tan sols amb un carril per cada 

sentit. L’afectació viària de manera puntual durarà, aproximadament, dos o tres 
mesos, mentre que l’afectació dels carrils s’allargarà fins al final de les obres.

L’import total previst dels treballs és de 4.832.323,77 euros, sense tenir en 
compte els 625.000 euros destinats a l’execució d’obra i uns 175.000 euros de 
direcció de projecte. A més, els controls de qualitat dels treballs van a càrrec 
de l’empresa Pirineu Inspecció i Control, per un import de 86.852,04 euros.    
Si no hi ha cap desviació, el cost final estaria al voltant dels 6 milions d’euros.

Per desenvolupar les tasques de rehabilitació s’han distribuït diferents 
zones de treball i hi ha diferents equips de treballadors especialitzats en 
diverses disciplines. De mitjana, hi ha més o menys 25 persones treballant 
sempre a la Portalada fins que finalitzin les obres tot i que al principi, per a 
les tasques d’implantació i accessos van ser menys d’aquesta xifra. Tot i això, 
hi haurà moments que seran molts més en funció de la fase concreta dels 
treballs que es desenvolupin.

Un cop conclogui aquesta primera fase prevista per a l’agost de l’any 2021,     
es definiran una sèrie de paràmetres que mostraran el que cal saber per 
a la redacció del projecte definitiu de la segona fase i la seva posterior 
execució. Ara per ara, no se sap exactament quina solució serà, ni tampoc 
quin cost pot tenir, perquè això depèn, precisament, de la informació de la 
qual actualment no es disposa.

Per altra banda, el consell de ministres també va adjudicar els treballs de 
contenció de la muntanya al punt quilomètric 9+535 de la CG-1, davant el 
despreniment d’una pedra que es va produir el 16 de maig. Les obres van 
recaure en l’empresa Desplom per un preu cert de 46.279 euros. La zona  és 
propera a la Portalada, tot i que no té res a veure amb l’esllavissada que s’hi va 
produir. Amb els treballs es vol assegurar aquesta zona muntanyosa a través 
d’una estabilització amb malles d’acer, entre d’altres elements de protecció. 
Els treballs, que tenen un termini d’execució d’un mes, comportaran tallar la 
circulació en sentit pujada en un únic carril, mantenint habilitat l’altre carril 
de pujada i els dos de baixada en direcció a la frontera hispanoandorrana.
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TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ A DIFERENTS INDRETS DE LA PARRÒQUIA
QUE SERVIRAN PER MILLORAR TOTA MENA DE SERVEIS

Separativa d’aigües pluvials i residuals 
en un important tram de l’avinguda 
Verge de Canòlich
En compliment a un conveni signat el 2005, mitjançant el qual el Govern i 
els comuns es comprometien a una sèrie de compromisos en relació a les 
aigües residuals, aigües pluvials, aigües superficials i aigües subterrànies, el 
28 de setembre van començar uns treballs de separació d’aigües residuals 
i pluvials a l’avinguda Verge de Canòlich, en el tram comprès entre la plaça 
de la Germandat i la plaça Laurèdia. Inicialment, els treballs tindran una 
durada de dos mesos i comportaran afectacions al trànsit rodat. En tot cas, 
la previsió és que tot estigui enllestit abans de les festes de Nadal en una 
zona que registra sempre força activitat i moviment.

La feina està prevista dur-la a terme en 3 fases. La primera va de la 
plaça de la Germandat a la plaça Calonge–Sant Antoni i es preveu que 
s’allargui  3 setmanes. La segona, afectarà el carrer Casa Comuna durant 
una setmana i implicarà modificacions en el trànsit des de l’església fins a 
la plaça Calonge–Sant Antoni. La tercera fase d’obres anirà des de la plaça 
de la Germandat a la plaça Laurèdia i s’allargarà un mes. Els treballs tenen 
un cost de 90.806,32€ i per informar els veïns de la parròquia es va fer 
un bustiatge amb un tríptic informatiu on s’explicaven molt gràficament 
cadascuna de les fases. 

La zona de Camp de Perot disposarà 
d’un parc infantil
El Comú té prevista la construcció d’un parc infantil a Camp de Perot, 
una zona amb una altra concentració de població i sense cap instal·lació 
d’aquest tipus. El nou parc ocuparà una part del terreny que s’havia 
destinat en el seu moment al projecte dels horts socials. L’alta demanda 
d’anys anteriors va provocar que es condicionessin unes parcel·les en la 
zona que hi ha al darrere dels edificis del Camp de Perot i al costat del 
camí d’Aixirivall que va fins a la carretera de la Rabassa.

En paral·lel, al 2019 es va trobar en el mateix indret un forn d’Isidre Planes, 
l’únic terrissaire que hi ha hagut a Andorra, i un dels pocs dels Pirineus. 
El terreny pertanyia a cal Terrissaire, i fa anys que va quedar en desús i 
va desaparèixer sota la terra fins que uns treballs al camí van propiciar 
la seva reaparició. El Comú espera que aquest nou espai per als infants 
estigui enllestit abans que acabi l’any i, si no pot ser així, serà un projecte 
que ja estarà començat i que s’acabarà de cara al 2021.

D’altra banda, el Comú també té la intenció de posar en marxa un procés 
participatiu per tal que la ciutadania digui la seva sobre com han de ser 
els parcs infantils de la parròquia. El passat mes de juny i en el marc 
de la cloenda del 12è Consell d’infants, el cònsol major Josep Majoral, 
va assegurat que “hi ha un neguit –entre la població– quant als parcs 
infantils” i, per aquest motiu, la corporació ja va preveure una partida de 
140.000 euros al pressupost d’enguany per a la remodelació de les zones 
d’esbarjo dels més menuts.
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Obres per arreglar l’esvoranc a la carretera de la Peguera
El Govern va adjudicar en el darrer consell de ministres del mes d’agost els treballs de reconstrucció i estabilització de la calçada de la CS-131, la carretera de 
la Peguera, a l’empresa TP Comesa per un preu total de 322.525 euros. Tot i que aquesta via és de titularitat comunal, el seu manteniment depèn del Govern. 
La carretera va quedar tallada el 2 de juny per unes esquerdes a un tram important de la calçada, a la part alta el quart d’Aixirivall, i que, posteriorment i a 
causa de la pluja, van acabar provocant una esllavissada on va baixar part del talús, acompanyat de pedres, terra i vegetació. Arran d’això es va habilitar un 
pas alternatiu controlat per un semàfor, però restringit a veïns, vehicles lleugers i entre les 6 del matí i les 11 de la nit. 

A finals del mes de setembre van començar les obres amb una durada prevista de dos mesos, per la qual s’acabaran cosa a finals de novembre o a tot estirar 
a principis de desembre. El primer que es va fer va ser retirar la important quantitat de rocs, troncs, branques i tubs que van caure a la part de sota de la via 
i que van ser arrossegats per la intensa pluja de principis de juny. Mentre els treballs s’estiguin desenvolupant els vehicles podran continuar circulant pel 
pas alternatiu, tot i que estan previstos talls totals durant alguns dies a fi d’estabilitzar tot el ferm que va caure per tal que la calçada sigui totalment segura.
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SESSIONS PLENÀRIES Comú de Sant Julià de Lòria

Els comptes del 2019 es van tancar
amb un superàvit de poc més 
d’un milió d’euros

El Comú va tancar els comptes del 2019 amb un superàvit d’1.069.980,23 euros, 
fet que situa a la corporació amb un endeutament del 135% a finals de l’any 
passat. Així va quedar constatat en un ple ordinari a la qual per cortesia es 
va convidar l’equip de la majoria anterior, ja que el resultat provenia d’un 
pressupost aprovat el 2019 quan la corporació estava encapçalada per Josep 
Miquel Vila. En aquest sentit, van ser l’anterior cònsol menor, Julià Call i el 
conseller de Finances, Joan Gómez Martínez els assistents a la sessió plenària 
celebrada a Casa Comuna.

El cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, va comentar que aquestes 
dades positives són fruit “d’inversions importants” que no es van acabar 
executant, com és el cas de la construcció d’un passeig al llarg del riu Valira si 
finalment s’hagués acabat implementant el projecte del ràfting. Els consellers 
de Desperta Laurèdia, Cerni Cairat i Maria Àngels Aché, van votat en contra de 
l’aprovació del tancament de comptes de l’exercici al·legant que “hi ha unes 
despeses efectuades que no s’ajusten a la legalitat per la forma en què es van 
adjudicar”, que fan referència a projectes de desenvolupament d’activitats i 
que, a més, “contravenen tant les lleis de contractació pública com les lleis 
de finances comunals”.

En aquest punt, el cònsol major va posar en evidència la contradicció que 
suposava al seu parer votar favorablement en comissió i fer just el contrari 
en la sessió plenària i així li va manifestar al conseller Cerni Cairat. Igualment, 
també es van donar els detalls sobre les auditories de les societats participades 
pel Comú. En el cas de Camprabassa, SA, l’ens que explota Naturlandia,                 
les pèrdues a finals del 2019 se situaven en 1.180.054 euros. Tot i que Majoral 
va remarcar que “els comptes del 2019, respecte dels del 2018, han millorat 
gràcies a una manca de despesa de funcionament i manteniment”. 

Per tal de revertir aquesta tendència, el cònsol va reiterar que “cal deixar 
treballar als professionals”, ja que en aquell moment la nova direcció 
treballava amb un “pla de xoc immediat” que havia de servir per definir com i 
què es vol que sigui Naturlandia, quines són les actuacions que s’han de fer 
al parc i quines són les vies de finançament més adequades. 

Un dels punts que darrerament s’ha posat sobre de la taula a l’hora de parlar 
de Naturlandia és la conveniència de mantenir obert el parc d’animals o bé 

tancar-lo. Mentre Majoral va afirmar que això encara no s’ha valorat al 
consell d’administració, Cairat va dir que el parc “és una infraestructura 
que no s’hauria d’haver fet”, i va demanar el seu tancament “donant una 
sortida digna als animals”. El líder de la minoria va justificar la demanda per 
“l’important cost que genera en el compte d’explotació de Camprabassa”. 

Així mateix, Cairat va assegurar que “hem volgut estudiar quines són totes 
les opcions que pot tenir Camprabassa” i, per aquest motiu, va proposar 
la dissolució de la societat com a una de les vies a estudiar. Igualment, va 
considerar un error obrir el parc durant aquest estiu perquè “a finals d’any 
ens podem trobar amb el tancament de Naturlandia” si no augmenten 
els ingressos i tenint en compte els efectes de la crisi sanitària. En aquest 
punt, el cònsol major va respondre-li que “quan es fan unes declaracions 
en aquest sentit s’ha de tenir clar què es farà”. 

Quant a la resta de societats, l’escola bressol també va tancar l’exercici 
de l’any passat amb unes pèrdues de 383.071 euros, Sasectur, SAU registra 
unes xifres negatives de 236.542 euros i la societat de Promoció Econòmica 
i Turística de Sant Julià de Lòria, SAU va finalitzar l’any amb unes pèrdues 
de 85.449 euros. Pel que fa a les previsions per a aquest any, Majoral va 
explicar que s’haurà d’esperar a setembre per tenir dades concretes, ja 
que serà quan finalitzarà l’ajornament en la facturació dels impostos de la 
qual s’espera una caiguda del 20%. 

Reducció d’impostos i taxes per continuar amb les mesures de contenció per 
pal·liar els efectes de la crisi 
Casa Comuna va acollir el passat 22 de juliol una intensa sessió ordinària del Consell de Comú al llarg de la qual es van tractar 19 punts. Amb el vot 
unànime de tota la corporació, es va aprovar una Ordinació de modificació de l’Ordinació tributària de l’any 2020 que implica la reducció del 10% 
sobre la quota aplicable a tots els obligats tributaris. Afecta a l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i a la taxa 
sobre enllumenat públic. Serà vigent aquest any i té com a objectiu contribuir a la recuperació econòmica dels negocis de la parròquia arran de la 
crisi sanitària.

En el mateix sentit, i després d’un error administratiu en la liquidació de l’impost de radicació i de la taxa sobre l’enllumenat públic, es va aprovar una 
Ordinació per a la condonació d’un deute a un grup d’obligats tributaris que durant els exercicis 2017, 2018 i 2019 van satisfer la quota per un import 
inferior. També es va reconèixer un deute tributari envers aquells subjectes que van satisfer la quota de l’esmentat impost per un import superior.
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La corporació admet que tancarà 
l’exercici del 2020 amb un resultat 
negatiu

Durant la sessió ordinària del consell de comú celebrada a finals de setembre 
la consellera de Finances, Maria Àngels Marfany, va explicar que a tancament 
dels sis primers mesos de l’any s’ha registrat un saldo negatiu de 9.629,56 
euros, tot i que cal tenir en compte que el cobrament d’impostos es va ajornar 
a causa de la pandèmia i en aquest període encara no s’havia recaptat res. 

En el capítol d’ingressos al primer semestre s’ha executat un 31,1% del total 
(4.711.553,12 euros) i l’import liquidat de les despeses se situa en el 26,5% 
(4.721.182,68 euros). Així, l’endeutament del Comú se situa en el 101%, fet 
que representa un import de 14,1 milions d’euros. Tot i que el cònsol major,         
Josep Majoral va indicar que la majoria treballa perquè, a finals d’any,                            
“el dèficit no sigui massa elevat”, va admetre que es pot situar entorn el milió i 
mig d’euros a 31 de desembre de 2020 el que situaria el deute total en el 135%. 

En aquest punt, el líder de l’oposició Cerni Cairat es va mostrar conscient 
que el Comú “arrossega una situació financera molt delicada”, però va 
defensar que la disminució de la despesa “no pot venir donada per una 
retallada exhaustiva de les inversions”, ja que “també s’ha de treballar 
per mantenir el teixit econòmic de la parròquia”. En aquest sentit, Majoral 
va argumentar que s’han prioritzat molt les despeses a la parròquia. 
Igualment, la corporació va aprovar la reducció d‘un 10% el total de la 
massa salarial dels càrrecs públics, xifra que representa un estalvi de 
18.501,29 euros. 

La sessió es va celebrar amb un format força diferent degut a les mesures 
addicionals decretades pel Govern pel que fa a la COVID-19 i que van entrar 
en vigor el 21 de setembre. Així, a les bancades situades a banda i banda 
de Casa Comuna es van asseure tres consellers per flanc i als dos primers 
bancs destinats al públic es van ubicar dues conselleres per seient.
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El Comú fa un balanç força positiu de la Cala Laurediana
La Cala laurediana, l’espai que el Comú va habilitar a una zona del parc del Prat del Senzill per refrescar-se durant l’estiu, va rebre uns 600 visitants en els poc 
més de dos mesos que ha estat oberta. A criteri del cònsol major Josep Majoral, “la proposta ha estat un èxit” perquè s’ha complert l’objectiu principal de la 
iniciativa, que era “donar una alternativa a aquella gent que, per la seva situació, no podia marxar de vacances o anar a la platja”. 

Tot i la bona afluència de públic, Majoral no va precisar si la Cala continuarà l’any vinent afirmant que “és una mica aviat per avançar-nos a dir el que farem”.   
El que està clar és que tant el parc infantil, com el bar, les actuacions i la zona de bany, van crear un espai molt agradable per poder passar alguna estona 
durant l’estiu. Pel que fa als concerts que es van celebrar la majoria de dissabtes de juliol i agost, es va constatar que és un indret força interessant.                           
Amb l’arribada del tancament de la Cala laurediana, el Comú recupera l’espai de l’skatepark per als joves, però no es descarta que se celebri algun esdeveniment 
de petit format si es reben demandes per a fer-ho.

 

Des de la corporació s’ha adreçat un missatge de gratitud a tots els grups que han contribuït a donar impuls a la cala durant el període estival. En aquest 
sentit, pocs dies després de la inauguració de la Cala Laurediana a finals de juny, es va procedir a fer els treballs per habilitar una bassa per banyar-se.            
Un maquinista va maniobrar dins del riu amb la pala per col·locar una primera filera de rocs per atenuar el cabal i desviar-lo cap a la part esquerra de la seva 
trajectòria. I a la part dreta es va habilitar la zona de bany d’uns 100 metres quadrats i delimitada en dos espais perimetrats per una fila de surades de piscina 
d’uns 25 metres, per tal que la gent visualitzés clarament quin era l’espai que podien fer servir per banyar-se. Un cop feta la feina que va durar tan sols un 
dia, van començar a treballar un socorrista i un vigilant a la zona de bany. 
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Una Festa Major adaptada a la situació 
sanitària i centrada principalment
en els infants
La festa major de Sant Julià de Lòria d’aquest any serà recordada com  la 
més austera i frugal pel que fa a la programació degut a les restriccions 
sanitàries. No obstant això, es va fer un esforç per centrar-la bàsicament 
en els més petits de la casa, que són els que pitjor ho han anat passant 
amb aquesta situació. Així, no hi va haver actes multitudinaris i cap concert 
es va allargar més enllà de les 21 hores. La cònsol menor, Mireia Codina va 
declarar en la presentació a la premsa que “ha costat molt poder tancar el 
programa perquè ens hem trobat que moltes vegades hem hagut de girar 
enrere en alguns actes i hi ha hagut molts dubtes i neguits”. 

El llistat d’actes es va confeccionar pensant sobre tot en la seguretat i 
totes les activitats van ser validades una per una pel ministeri de Salut 
seguint els protocols establerts. Des del Comú es va fer una crida a què 
els lauredians participessin en una festa tan arrelada a la parròquia,                    
tot i que es va demanar seny i es va tenir cura que les mesures de 
seguretat estiguessin indicades en cada moment com l’ús de la mascareta, 
la neteja de mans i el manteniment de les distàncies. Mesures que es van           
veure reforçades per personal de neteja per desinfectar el mobiliari en 
cada acte.

Aquest any només van actuar grups del país i es va voler esglaonar i vestir 
molts escenaris de la parròquia per estendre més aquest aire de festa 
major. El format va fer que el pressupost fos menys de la meitat del que hi 
havia previst. “No volem dir que ho hem estalviat, sinó que ho revertirem 
amb altres activitats culturals a la parròquia”, va indicar Codina.

Pel que fa als actes, la cap de Cultura, Laura Rogé, va comentar durant la 
presentació del programa que “l’aforament seria limitat”. En aquest sentit, 
va afegir que “només el nucli de la plaça de la Germandat té un aforament 
per a 200 persones”, fet que va permetre donar cabuda a tothom. A més, 
molts actes es van fer amb el públic assegut mantenint la distància per 
famílies. Pel que fa a les activitats infantils, Rogé va demanar que només 
acompanyés un adult a cada a infant “per donar cabuda a com més canalla 
millor”. Un altre canvi significatiu d’enguany és el fet que no hi va haver 
barres de bar, ni atraccions de fira, ni serveis de menjar ambulant.

Actes de la festa major
Així, pel que fa a les activitats, n’hi va haver d’esportives “després d’haver-les d’haver reinventat”, com per exemple la gimcana que va tenir lloc a la 
piscina del Centre esportiu amb reserva prèvia i per a infants i joves de 8 a 14 anys, per nuclis familiars. També hi va ha ver al trial de Fontaneda, tennis 
taula, tir al plat i les motos elèctriques. 

D’altra banda, en la vessant cultural es va mantenir l’aviada de coets, i el ball de la Marratxa i de la Dama Blanca. La novetat, però, va ser el canvi 
d’escenari per poder assistir a aquests darrers dos actes tradicionals que sempre s’han celebrat a la plaça Major i aquest any van tenir lloc a la plaça 
de la Germandat per poder mantenir les distàncies. En la mateixa línia, el concert d’havaneres també va canviar la seva ubicació habitual i es va fer en 
aquest mateix lloc. Igual que les sardanes que també van ser originals perquè es van oferir igual que sempre amb música en directe però en aquesta 
ocasió sense ball. 

Els concerts es van fer tots a la plaça de la Germandat, sempre a la tarda i amb les 21 hores com a data límit d’acabament. D’altra banda, cada dia hi 
va haver activitats infantils, tres de les quals es van fer a la plaça del Solà i una al barri de Rocacorba. A més, dins la programació també hi va haver 
activitats religioses com el repic de campanes o la missa de Sant Germà i la dels difunts de la parròquia. Igual que cada any, la festa major es va tancar 
el dimarts amb un castell de focs de fi de festes.
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El Copríncep Episcopal va fer una visita oficial per analitzar amb els cònsols 
l’impacte de la pandèmia a Sant Julià de Lòria
Els cònsols de la parròquia, Josep Majoral i Mireia Codina, van rebre a primers de juliol l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep Episcopal, Monsenyor Joan-Enric 
Vives, en una trobada en la que el Copríncep es va interessar per l’evolució de la parròquia arran de la pandèmia de la COVID19, i en la que va voler agrair 
especialment la tasca de suport i acompanyament de les persones que es va dur a terme des del Comú de Sant Julià durant la crisi. En el decurs de la xerrada 
de poc menys d’una hora, els cònsols li van explicar la feina feta durant la crisi sanitària i la situació econòmica i social en la que viu la parròquia avui, en 
el nou escenari que ha deixat la pandèmia. En concret, li van enumerar el conjunt de mesures adoptades en matèria econòmica i social per fer més fàcil la 
tornada a la normalitat com ara l’ajornament del pagament d’impostos o la rebaixa dels mateixos. “Ha estat una xerrada molt positiva i hem fet una valoració 
de tot el que hem viscut”, va manifestar el cònsol major Josep Majoral a la premsa que va esperar pacientment a les portes de Casa Comuna. 

Per la seva banda, Vives va posar en relleu que “jo he vingut a reconèixer el treball tan important que han fet i que estan destinats a fer els comuns.                   
La ciutadania d’Andorra pot estar contenta dels seus cònsols perquè han fet molt” i va afegir que tenia la intenció de mantenir reunions similars a totes les 
parròquies. La trobada va tenir lloc una hora abans de la celebració del Sagrament de la Confirmació dels nois i noies a l’església parroquial de Sant Julià       
de Lòria a la qual l’Arquebisbe acudeix anualment. 

Desenes de vehicles es van acostar
a l’església parroquial per ser beneïts 
amb motiu de la festivitat
de Sant Cristòfol 

En un 10 de juliol força calorós, Mossèn Pepe i tres escolans van situar-
se sobre les 11 hores del matí a les portes de l’església de Sant Julià i 
Sant Germà per beneir els diferents vehicles que s’hi acostaven amb 
motiu de la festivitat de Sant Cristòfol, patró dels conductors. Igualment,        
la gran part de la flota de vehicles del Comú de Sant Julià de Lòria van 
partir en comitiva des d’un punt situat a l’inici del nou tram del vial per 
apropar-se fins l’església i també rebre la corresponent consagració. 

Posteriorment, els treballadors que pertanyen  a departaments que fan 
servir els vehicles pràcticament a diari, es van traslladar fins l’ermita del 
sant situada al bosc de la Rabassa on van compartir un petit refrigeri 
amb els cònsols i els consellers Rossend Duró i Diana Sánchez.
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El programa d’activitats A Ritme d’Estiu 
va donar especial rellevància a les 
mesures sanitàries
A principis de juliol, la corporació va presentar el calendari d’activitats        
A Ritme d’Estiu als mitjans de comunicació. Es tractava d’un extens paquet 
cultural, esportiu, turístic i social que es va desenvolupar durant els mesos 
de juliol i agost en diferents indrets de la parròquia. El programa va donar 
cabuda a totes les franges d’edat amb un pressupost d’uns 13.000 euros.  
En cadascuna de les activitats hi va haver una cura especial pel compliment 
de les mesures de prevenció imposades pel ministeri de Salut, com ara 
gels hidroalcohòlics, aforaments limitats, higiene i desinfecció i la deguda 
separació entre el públic. “Hem volgut mantenir les mesures sanitàries de 
forma molt estricta”, va comentar la cònsol menor, Mireia Codina, que va afegir 
que tot i que l’ús de la mascareta no és obligatori, “intentarem fer-hi èmfasi”.  

Amb aquesta iniciativa el Comú va voler dinamitzar tota la població i fer 
que l’estiu fos més atractiu tenint en compte que els mesos de primavera 
la gent els va passar pràcticament tancada a casa degut al confinament. 
Una de les novetats va ser l’estrena de dos indrets com a escenaris: la Cala 
Laurediana i la plaça del Solà. Ja dins del programa, cal destacar les visites 
guiades Camí de les Esglésies Solidàries que han estat un itinerari per les 
esglésies de Sant Julià i Sant Germà, Sant Serni de Nagol i el Santuari de 
Canòlich. El cost de la visita era de cinc euros o la meitat si es disposava del 
Carnet Jove i la recaptació íntegra ha anat destinada a Càritas Parroquial. 
És la única de les activitats que es va prolongar fins el 30 de setembre. 

Però l’oferta va ser molt àmplia i pensada per a totes les franges d’edat 
amb sessions de gimnàstica, ioga, txi-kung per als més grans i esportives 
amb molt moviment del cos amb la presència bàsicament de joves. També 
hi va tenir cabuda el teatre i la música amb concerts i espectacles a l’aire 
lliure, així com sessions de ball i històries tradicionals. Tot molt repartit a 
diversos indrets del poble i amb la seguretat i l’higiene com a fil conductor.

Criptogrames als passos de vianants 
propers a les escoles per una parròquia 
més inclusiva
L’Associació d’afectats per l’autisme d’Andorra (AUTEA) va engegar una iniciativa 
perquè es pintessin amb pictogrames els passos de vianants propers a les 
escoles per millorar l’accessibilitat de les persones que pateixen Trastorn de 
l’Espectre Autista (TEA). La proposta va ser portada a la reunió de cònsols a fi 
que es pogués implementar a totes les parròquies, ja que els dibuixos i textos 
mostren de forma gràfica la seqüència d’accions per travessar el carrer de 
forma segura. 

Igualment, des d’AUTEA es va llençar la proposta als set cònsols per tal que 
es fessin una foto travessant un d’aquests passos de vianants en companyia 
d’infants amb TEA residents a cada parròquia. Així, el cònsol major Josep 
Majoral ho va fer en companyia de la Júlia i l’Iker. Des d’AUTEA van agrair el 
gest del mandatari lauredià -igual que els de la resta de parròquies- i van 
enviar un comunicat als mitjans de comunicació amb les set instantànies que 
es van prendre a cadascun dels indrets. La presidenta de l’entitat Inés Martí 
va posar de relleu “la sensibilitat i la unànime resposta a una proposta que 
permet construir una societat més diversa i més inclusiva”. Segons dades de 
la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) són prop de 1.300 les persones a 
Andorra que presenten algun tipus de discapacitat.
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Una campanya per conscienciar els 
propietaris d’animals de companyia
Al mes de juliol es va celebrar una Sessió del Consell de Comú en la qual 
es va aprovar la modificació de l’Ordinació d’inspecció i control de la 
tinença d’animals de companyia. Amb aquest punt de partida, la corporació 
conscient de la problemàtica generada en diferents punts de la parròquia 
amb la brutícia generada pels gossos, va posar en marxa diferents accions 
destinades a sensibilitzar als propietaris. Així, a mitjans d’agost es va donar 
el tret de sortida a una campanya de sensibilització contra els excrements 
i els orins d’animals a la via pública amb el lema, “Ell no pot recollir-la,     
tu sí!”.

La iniciativa implica canvis en les obligacions dels propietaris que han 
de portar els seus gossos preferentment als pipicans, diluir l’orina amb 
aigua i retirar les matèries fecals netejant la via pública o el mobiliari.                  
També estan obligats a portar una ampolla d’aigua i bosses i s’augmenta 
l’import de les sancions que passen a 150€ i, en cas de reincidència, a 300€. 
En la mateixa línia, es van crear 3 nous pipicans situats a l’aparcament del 
Trillà, als Horts del Riu i a la zona de la Borda del Jaile. En aquest sentit, 
tothom que tingui censat un gos al Registre d’Animals de Companyia i 
resideixi a la parròquia pot accedir gratuïtament a una motxilla, un 
dispensador de bosses i una ampolla d’aigua plegable. Igualment, es van 
repartir 4.000 díptics a totes les llars de Sant Julià de Lòria.
 
El cònsol major lauredià, Josep Majoral, va indicar que en primer terme 
la intenció “no és sancionar però sí sensibilitzar”. Tot i així, va comentar 
que com a últim recurs per complir l’ordinació, “incidirem en els agents 
de circulació” i si és necessari s’arribarà a la sanció. Segons el cònsol 
major, la campanya és un punt més d’un projecte global de diverses fases.         
“Som conscients amb la corporació de la problemàtica que tenim a la 
parròquia amb el tema dels gossos”, va dir. Per aquest motiu, el primer 
que va fer el Comú va ser posar tots els instruments legals per solucionar 
el problema i després es van posar els mitjans físics, que en aquest cas, 
són els pipicans. “Si veiem que no n’hi ha prou, de cara l’any vinent al 
pressupost possiblement en farem un altre cap a la part baixa del poble”.

Quant al pressupost total d’aquest projecte, estaria al voltant dels 24.500 
euros, 7.000 per cada pipicà, 2.000 pels díptics i uns 1.500 pels obsequis. 
L’objectiu final de tot és “intentar fer una Laurèdia més amable i més neta”, 
va dir Majoral. 

Una taxa per tinença d’animals
Setmanes més tard, la reunió de cònsols va decidir de forma unànime la implementació d’una taxa de tinença de gossos. La decisió encara s’hauria 
de concretar pel que fa als imports i les excepcions que hi hauran de recollir. En aquest sentit, durant la reunió del mes de setembre es van comentar 
diverses possibilitats pel que fa al model. Per exemple, es va ressaltar el fet de determinar el preu en funció de la raça, mida o pes del gos, qüestions 
que se seguiran valorant en les pròximes trobades entre els representants comunals. 

Tot i que encara no se sap el model que s’implementarà, el cònsol major Josep Majoral defensa que està clar que haurà de ser “just i raonat”, també 
ressaltant que la tasca és necessària per “reflectir un cost de l’administració”, que en aquest cas es relaciona amb el manteniment de la higiene o les 
inversions de mobiliari urbà. Com ara les que es destinen a la construcció d’equipaments com els pipicans o, inclús, per a la reparació del mobiliari 
urbà degradat, ja que “no és el mateix si  hi ha orins de gossos que si no n’hi ha”. En definitiva, la tinença d’animals genera una despesa addicional per 
l’administració i per tant és totalment lògic que hi hagi una taxa.

De fet, el cònsol major va subratllar que ja durant la campanya electoral es 
van adonar d’aquesta problemàtica i que durant aquests primers mesos de 
gestió també se’ls hi ha fet arribar. “Una de les primeres accions que vam 
fer va ser augmentar la plantilla de neteja, conscients d’aquesta situació”,           
va concloure Majoral.
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Ens va deixar Francesc Badia, 
el darrer veguer episcopal
i figura clau de Càritas Parroquial
L’església parroquial es va omplir per donar el darrer adéu 
a Francesc Badia, el darrer veguer episcopal mort el dia 14 
d’agost als 97 anys. La missa oficiada per mossèn Pepe Chisvert 
va comptar entre els assistents amb la cònsol menor Mireia 
Codina, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell i 
l’excap de Govern, Albert Pintat.

Mossèn Pepe va destacar la figura de Badia, especialment en 
la seva vessant cristiana. Les mostres de condol que ja es van 
expressar a la sala de vetlles es van tornar a repetir l’endemà 
en una cerimònia molt emotiva. El rector lauredià va donar 
les gràcies a l’exveguer “per la teva vida, pels treus treballs, 
sofriments i alegries, per les teves virtuts. Gràcies pel que has 
sigut. Que el senyor t’aculli i t’ompli de felicitat en totes les 
teves esperances i es compleixi en nosaltres l’alegria de trobar-
nos un dia”. En un altre moment de l’homilia va assenyalar que 
“Francesc Badia ha entrat per la porta gran en els nostres cors 
i s’hi quedarà per sempre. Ha estat un bon observador i de 
mirada ben enfocada, sempre en positiu”.

Francesc Badia, nascut a la població catalana de Montblanc,  
va ser veguer episcopal entre els anys 1972 i 1993 i la seva 
aportació va ser fonamental en el procés que va dotar 
Andorra d’una Constitució, aprovada el 14 de març del 1993 
que justament va posar punt i final a la figura dels veguers. 
Posteriorment, es va centrar en la investigació històrica, 
el dret i l’arxiu familiar. Alhora, va exercir com a catequista a 
la parròquia i va ser una figura clau en el funcionament de 
Càritas Parroquial. Precisament, des de l’entitat van fer arribar 
un missatge en què asseguraven que Badia “sempre atent a les 
necessitats dels altres, no permetia que ningú que acudís per 
demanar ajuda marxés sense rebre-la”. 

El ja difunt bisbe i copríncep episcopal Joan Martí Alanis,        
amb qui va treballar estretament durant més de dues dècades, 
va definir-lo en el seu moment com un “home íntegre, de 
principis ètics ferms, caràcter bo i negociador, treballador 
infatigable i amb una família modèlica”, tal i com va quedar 
recollit en una entrevista que va concedir al diari La Vanguardia 
el 2013. De la seva banda, el seu successor en el càrrec com a 
màxim responsable de la diòcesi d’Urgell, Joan-Enric Vives va 
enviar un missatge a la seva família on agraïa el paper jugat 
per Francesc Badia i deia que “sentia molt la mort de l’antic 
veguer, amb tants serveis per a la Mitra d’Urgell”. 

La nota assegurava les seves pregàries per ell perquè “el Senyor, 
misericordiós, l’aculli en el seu Regne etern, i li doni el premi 
de tot el que ha estimat i servit, de les seves moltes obres 
de caritat”. Francesc Badia va rebre en vida la condecoració 
pontifícia de Comendador de l’Orde eqüestre de Sant Gregori 
Magne concedida pel Papa Benet XVI que representa una de 
les distincions més elevades atorgades als fidels laics.
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L’oficina d’Andorra Telecom de la plaça 
de la Germandat acollirà el Punt Jove
a partir de l’octubre
L’oficina comercial d’Andorra Telecom situada a la plaça de la Germandat 
passarà a ser un punt de trobada per als 2.000 joves que resideixen a la 
parròquia. Serà la nova seu del Punt Jove i l’indret on s’ubicarà l’educador 
de carrer. La iniciativa s’emmarca en un conveni signat entre la parapública 
i el Comú que tindrà una vigència inicial de cinc anys. L’objectiu de la cessió 
d’aquest espai busca “fomentar l’activitat social a la parròquia” més enllà 
de la que pugui haver en els establiments privats, va explicar el cònsol 
major, Josep Majoral.

El mandatari local va comentar que es dividirà el jovent de la parròquia en 
tres franges d’edat: fins a joves de setze anys, de setze a vint anys i de vint 
a vint-i-nou anys. La voluntat és establir un punt de trobada per als joves, 
que hi hagi intercanvi d’opinions i que sigui una zona on puguin iniciar-se 
projectes d’emprenedoria. Pel que fa a l’adequació de l’espai, que té una 
superfície de 60 metres quadrats, també requerirà la participació dels joves 
perquè “ells veuran que volen i com ho volen”, va dir el cònsol. La ubicació 
de l’espai és idònia ja que es troba en un lloc cèntric, accessible i molt a prop 
de la Universitat d’Andorra i del Centre cultural i de congressos lauredià. 

Andorra Telecom va tancar de forma obligada aquest espai d’atenció al 
públic amb l’arribada de la Covid-19. Amb la tornada a la normalitat i 
com a conseqüència de la baixa afluència d’usuaris, es va decidir donar-
li un altre enfocament. El ministre d’Ordenament Territorial i president 
del Consell d’Administració d’Andorra Telecom, Jordi Torres va detallar 
que la pandèmia va propiciar un augment en l’ús de les eines digitals; un 
fet que es fa evident després de constatar que els usuaris de l’aplicació 
mòbil i la web d’Andorra Telecom han augmentat un 40%, per la qual cosa 
“ells mateixos es gestionen els seus productes”. Com a contrapartida del 
conveni, a les oficines de tràmits comunals situades a l’edifici del Molí,       
es podran fer gestions de la parapública, el que permetrà que els usuaris 
que ho desitgin puguin fer-les sense haver de traslladar-se a la seu central 
de la capital. 

La Llar de Lòria habilitarà dos espais 
per acollir un centre de dia
El Comú ha reformat la planta baixa de la Llar de Lòria i una altra dependència 
per ubicar-hi un centre de dia. L’espai està destinat a persones grans que 
disposen d’un bon estat de salut, amb un cert grau d’autonomia però que 
requereixen suport en alguna de les activitats de la vida diària. 

Les obres han estat de caràcter menor, ja que tan sols ha calgut aixecar 
alguns envans i adaptar dos banys, de manera que el cost no ha suposat 
una despesa elevada. Un cop acabada la part d’obra, queda pendent     
posar-hi el mobiliari adequat i decidir si la instal·lació exigeix més personal 
per gestionar-la.

La demanda per tenir un espai d’aquestes característiques a Sant Julià 
ve de lluny i va ser formulada per la Germandat de Sant Sebastià en 
l’assemblea del passat 20 de gener. Quan el comú actual va prendre el 
càrrec es va comprometre a donar-hi resposta i el calendari amb el qual 
treballen és que es pugui inaugurar abans d’acabar l’any si les mesures 
sanitàries ho permeten. El nou centre de dia tindrà capacitat per a unes 
deu persones, xifra suficient per donar resposta a les necessitats actuals 
de la parròquia. No obstant això, la corporació preveu que es pugui fer una 
ampliació de les instal·lacions si hi ha més demanda. 

L’espai de la llar es considera idoni perquè el mateix edifici acull el centre 
de salut, que depèn del Govern. El comú ha iniciat converses amb el SAAS 
per trobar sinergies i que el centre de salut pugui donar resposta a l’atenció 
sanitària de la gent gran del centre de dia. 
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Els colliters i hortolans han anat 
portant periòdicament verdures
i hortalisses al rebost de Càritas
Un cop es va constatar l’augment significatiu de famílies 
necessitades, el Comú va posar en marxa el projecte L’Hort 
Solidari. L’objectiu era ajudar a uns 35 nuclis familiars que, 
arran de la crisi sanitària que ha culminat en una altra 
d’econòmica, precisen l’ajuda de Càritas Parroquial de Sant 
Julià de Lòria per rebre aliments de primera necessitat. A llarg 
de l’estiu, els 45 pagesos lauredians i dos vivers del país que es 
van sumar al projecte iniciat per la corporació, han anat fent 
diverses entregues de verdures, hortalisses i fruites al Rebost 
Solidari de Càritas Parroquial. 

En paral·lel, la darrera setmana del mes de juliol ja es van 
poder recollir els primers fruits de les tres parcel·les que els 
hortolans del horts socials del Dau i del Ganxo van destinar 
integrament al cultiu de productes per l’entitat social. Va 
ser la treballadora del Departament de Social, Trini Aljama 
l’encarregada de recollir els primers enciams, carbassons, 
cogombres i bledes i portar-ho al rebost situat a sota de la 
rectoria. En un article publicat per mossèn Pepe Chisvert al 
Diari d’Andorra i reproduït al butlletí de Càritas parroquial, el 
rector advertia que “hem contribuït i continuem contribuint a 
mitigar els efectes de la crisi entre els més vulnerables que 
han trucat a la nostra porta o ens han estat derivats des dels 
serveis socials”. 
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Aprovada la nova ordinació per regular 
l’accés motoritzat a paratges naturals
El Comú va aprovar a finals del juliol una ordinació que regula l’accés 
motoritzat als camins de la parròquia. “Som una de les parròquies que no 
teníem cap ordinació al respecte”, va comentar el conseller de Manteniment, 
Medi Ambient i Sostenibilitat, Rossend Duró. Amb aquest text va quedar 
reordenat i regulat l’accés als camins de la parròquia, tot  contemplant 
un procés sancionador, sobretot pel que fa a les motocicletes. Fins ara,       
Sant Julià de Lòria era l’única que no tenia cap regulació prevista en aquest 
sentit i, per tant, molts dels amants del motor, del país i de fora, acudien 
a fer les seves pràctiques en territori lauredià, causant això degradació en 
molts dels camins de muntanya.

Així, ara es permet la lliure circulació d’un màxim de 4 vehicles motoritzats 
o rodats pels camins d’amplades superiors als 2,5 metres. Pel que fa als 
inferiors a 2,5 metres, només hi poden circular les motos de trial i bicicletes 
en un grup sempre inferior a 4. Els veïns que vulguin accedir a una 
propietat privada poden circular, únicament pels camins que donin accés 
a la propietat, amb qualsevol vehicle. La velocitat sempre ha de ser inferior 
a 20 km/h. A més, tots els camins inferiors a 2,5 metres estaran tancats 
des del segon diumenge de maig fins al primer diumenge de desembre, 
ambdós inclosos. “Posarem unes barreres i hi haurà un responsable”,          
va assenyalar Duró. 

L’ordinació també estableix limitacions temporals en els sectors de Camp 
de Claror, Camp Ramonet, Port Negre i Coll de Finestres. Els vehicles de 
més de dues rodes només poden circular des del segon diumenge de 
maig i fins el primer diumenge de desembre. Més enllà d’aquestes dates, 
només hi poden accedir els vehicles amb xenilla. El control de la circulació 
el fan els agents de medi ambient del departament de Boscos amb la 
col·laboració dels agents de circulació, així com agents de Policia i del Cos 
de Banders. Les sancions van dels 50€ als 3.000€.

El cònsol major Josep Majoral va assegurar que hi ha una problemàtica 
existent als camins, sobretot pel que fa a les motos d’enduro. La voluntat 
és tenir els camins de la parròquia en condicions i lligar l’ordinació a la 
demanda de la vall del Madriu-Perafita-Claror de prohibir l’accés rodat 
en aquest espai. Majoral va comentar que també hi ha sobre la taula una 
altra ordinació pròpia de la vall que restringeix l’accés rodat en tot el 
recinte, però que contempla algunes excepcions com poden ser els cossos 
especials o els ramaders. 

De la seva banda, el líder de la minoria Cerni Cairat va dir que aquesta era 
una regulació necessària perquè “molta gent baixa a Sant Julià a fer el que no 
pot fer en altres llocs”, cosa que es tradueix en una “massificació i saturació” 
que reverteix en el medi. Així mateix, va demanar estudiar quins són aquells 
camins de la parròquia amb “més sensibilitat” per prohibir-ne l’accés.

Un cop aprovada l’ordinació es va procedir a confeccionar tota la 
senyalització informativa sobre les noves mesures. En aquest sentit, es 
van instal·lar una dotzena de panells informatius en diferents zones 
boscoses de la parròquia per conscienciar sobre la importància de 
preservar el patrimoni natural i advertir sobre el compliment de la 
normativa. El cònsol major, Josep Majoral va convocar els mitjans a 
l’entorn de l’ermita de Sant Cristòfol, a la carretera de la Rabassa, on 
és més que evident l’empremta de la mala pràctica de motocicletes en 
els camins. Tal i com va assenyalar Majoral, “la voluntat és de controlar i 
regular l’accés motoritzat en pro del medi i de la parròquia en general”. 
El control de la circulació el faran els agents de medi ambient del 
departament de Boscos amb la col·laboració dels agents de circulació, 
així com agents de Policia i del Cos de Banders. En aquest sentit, el 
cònsol major va anunciar que alguns dels integrants del departament de 
Boscos jurarien el càrrec per donar-los més eines a l’hora de sancionar. 

Si no hi ha canvis, l’accés rodat i motoritzat quedarà prohibit a la Vall del 
Madriu. Aquesta és la proposta que té sobre la taula la comissió gestora del 
paratge inclòs entre el patrimoni natural protegit per la Unesco. L’ens de gestió 
està treballant en una ordinació que fa anys que s’avalua però que no acaba 
mai de veure la llum. Hi hauria excepcions, però de forma generalitzada l’accés 
hi seria prohibit. Josep Majoral va explicar que aquells paratges lauredians 
que formen part de la vall del Madriu-Perafita-Claror quedaran sotmesos a la 
regulació que acordi la comissió gestora que formen els quatre comuns que 
comparteixen la vall i, també, els departaments concernits del Govern en ser 
el territori esmentat patrimoni protegit per la Unesco. 
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Sanejament de contenidors soterrats 
i un nou sistema de recollida selectiva 
en camí
A banda de les tasques diàries pròpies per a la correcta higiene de la 
parròquia, el departament de Manteniment i Serveis ha dut a terme algunes 
accions de caràcter puntual. Potser poc rellevants a la vista però encaminades 
a fer més agradable el dia a dia dels nostres ciutadans. És el cas dels treballs 
de sanejament, posada a punt i pintura de diversos contenidors soterrats 
-tant orgànics com de reciclatge- a llocs molt cèntrics de la parròquia com 
ara l’avinguda Rocafort, la plaça de la Germandat i la de Calonge-Sant Antoni. 

En paral·lel, i en vistes a un futur molt proper es pensa modificar el sistema 
de buidatge dels de reciclatge. Si ara hi ha una obertura de tipus llibre en què 
quan ve el camió els diferents recipients queden al descobert, abans d’acabar 
l’any se substituirà per un sistema molt més segur que comportarà la treta de 
cada material de forma individual. Cada contenidor tindrà un cubell que serà 
extret amb una ploma, es buidarà el contingut al camió pertinent i es tornarà 
al seu lloc.

Retocs al mobiliari esportiu
i al paviment del Prat Gran 
Un cop es va procedir a la retirada de la sorra de la pista de vòlei del Prat 
Gran per portar-la a la Cala Laurediana, es van fer algunes millores a la pista 
poliesportiva del Prat Gran. En concret, es van pintar les línies dels terrenys de 
joc dels diferents esports que es poden practicar i es va aprofitar que hi havia 
cistelles emmagatzemades per canviar-les per les que hi havia. No abans, 
però, de reparar-les i pintar-les

Una nova utilitat per a un vehicle
de la flota de neteja 
El Comú disposa d’un vehicle tipus quad que es fa servir per la treta de neu 
però ara se li ha trobat una altra utilitat també relacionada amb la neteja de 
la parròquia. Amb la finalitat de poder passar per voreres estretes o zones de 
difícil accés, s’ha instal·lat a la part posterior un dipòsit de 100 litres dotat 
d’una mena d’equip de neteja d’alta pressió, -el que es coneix com una 
Karcher- que permet netejar. Igualment, també a la part del darrera, a l’alçada 
de les rodes va equipat amb un sistema de rec a pressió que és una regleta 
amb uns sortidors que expulsen líquid desinfectant. La nova mesura ve a 
complementar el servei que ja es fa amb màniga i camió cisterna, en aquest 
darrer cas en espais més amplis.
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Projecte de renovació dels parquímetres 
de la parròquia amb dispositius 
intel·ligents
El Comú va convocar a finals d’agost un concurs públic per a la renovació dels 
parquímetres existents a la parròquia. Tal com va manifestar el cònsol major 
lauredià, Josep Majoral, el sistema actual és “obsolet” i el que es busca és 
una “modernització” que a més comporti certs “beneficis” per a la ciutadania, 
com una major “comoditat” a l’hora de fer els pagaments. Es renovaran 
una cinquantena d’aparells. D’aquesta manera, el que es vol és que amb 
aquests parquímetres es puguin també comprar entrades o fins i tot pagar 
a distància per no haver-se de desplaçar fins a l’aparell a posar el tiquet.                                   
A més, es pretén que funcionin amb energies renovables i que, per sobre de 
tot, aquest canvi “no costi diners” al Comú, és a dir, que sigui una empresa 
privada la que faci la inversió i es pugui quedar un percentatge del que el 
ciutadà paga pel pàrquing per poder sufragar la inversió feta.

El concepte és similar al que està fent la Massana i segons va explicar el cònsol 
major el que el Comú valora amb aquesta externalització dels parquímetres 
és “un benefici per a la ciutadania” i el fet que es pugui “renovar un parc 
obsolet sense haver de fer una inversió” que podria arribar a ser molt 
important. Majoral va destacar que amb aquests nous aparells es vol facilitar 
que els ciutadans puguin comprar entrades per a Naturlandia o espectacles 
de teatre, per exemple, i que es faciliti que la persona pugui pagar a distància.               
Per exemple, algú que estigui treballant i veu que se li passa l’hora del tiquet 
que ha posat un cop ha aparcat el cotxe, sense haver de desplaçar-se podria 
fer el pagament a través d’una aplicació que també permetria tenir informació 
sobre les places d’aparcament disponibles a la parròquia.

Agents de circulació van continuar amb els treballs de pintura
Igual que van fer un cop el Govern va començar a relaxar les mesures després del confinament, agents de circulació van continuar amb les tasques de pintura 
a diversos indrets de la parròquia. Una de les actuacions van fer-la un cop es van dur a terme els canvis de sentit als carrers Bonaventura Riera, Carvajal de 
Hué i Lòria, a la part alta del poble. Aleshores, es va procedir a pintar els passos de vianants, la delimitació de voreres i les places d’aparcament.
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Naturlandia pateix una davallada
en el nombre de visitants a l’estiu
però aquests han consumit més

La incertesa generada per la Covid-19, sobretot durant la primera part de l’estiu, 
va provocar una caiguda de visitants a Naturlandia. Això sí, aquells que van 
acudir al parc situat a la Rabassa van fer més despesa del que era habitual. A 
partir de mitjans de setembre, les activitats de la Cota 1.600 i el Tobotronc es 
van obrir els caps de setmana i es van fer activitats temàtiques, mentre que el 
parc d’animals i el restaurant la Borda de Conangle van continuar oberts cada 
dia, fins a mitjans d’octubre. La direcció del parc se centra ara en el redisseny 
de Naturlandia, que passarà aquest hivern per l’esquí de fons i les activitats 
de muntanya.

Naturlandia va tancar el període estival el diumenge 13 de setembre després 
de 79 dies d’activitat ininterromputs. El parc obria el passat 27 de juny un estiu 
marcat per la incertesa i amb unes previsions inicials del 50% d’ocupació i 
vendes en relació amb l’estiu del 2019. Finalment, l’augment de visitants ha 
estat progressiu des de l’obertura, superant les xifres de l’any passat durant el 
mes de setembre, i en definitiva les expectatives inicials. La política comercial, 
prioritzant la venda de l’Entrada Única (totes les activitats disponibles) i les 
noves propostes de paquets i gastronomia, han tingut una bona rebuda, fet 
que s’ha traduït en un augment mitjà del 25% del consum global per client.

Des del parc es fa una valoració positiva pel fet d’haver aconseguit amortir 
l’impacte de la crisi de la Covid-19, potenciant i donant a conèixer altres serveis, 
com la restauració. Malgrat el descens de facturació previst a l’inici de l’estiu, 
aquest s’ha mantingut prop del 20% per sota del 2019, però s’ha registrat un 
estiu rècord de facturació mitjana per client en la història de Naturlandia. 

 

Es complementa el servei de restauració de la Borda de Conangle mantenint 
l’espai del Parc d’animals obert per a aquells que vulguin gaudir de l’entorn.         
En aquest sentit, però únicament els caps de setmana, a la Cota 1600 es mantindrà 
la darrera incorporació a l’oferta gastronòmica de Naturlandia, el restaurant 
El Foc, amb una cuina d’estil casolà i elaborada totalment al foc de llenya. 

D’aquesta manera, Naturlandia clou una temporada estival marcada d’un 
costat per la situació epidemiològica, i de l’altre, pels canvis promoguts des 
del nou equip directiu. Les millores impulsades en restauració i en la gestió 
de les activitats, ha aconseguit que la despesa mitjana hagi augmentat en un 
25%. Una vegada acabada la campanya estiuenca, a Naturlandia es treballa 
en un projecte global de rellançament del centre, i es prepara la temporada 
d’hivern amb una millora de l’oferta que tindrà com a eix central l’esquí de 
fons i les activitats de muntanya.

Un nou pla director i un forfet
a preu promocional
El darrer dia del mes de setembre va tenir lloc a l’auditori Claror 
l’assemblea de Camprabassa, S.A, que també va servir per presentar 
de forma oficial el nou director Xabier Ajona. L’executiu navarrès va 
exposar la previsió d’actuacions en la qual està treballant des que 
va agafar la regnes del parc a principis del mes de juny. En aquest 
sentit, Ajona va informar sobre els canvis en la gestió administrativa i 
les inversions realitzades a Naturlandia per tal d’actualitzar una part 
de les instal·lacions que s’han efectuat els darrers mesos. Pel que fa 
als números, els resultats d’explotació (EBITDA) del 2018 han estat 
de  menys 405.558€ i de 95.542€ el 2019. Mentre que els resultats de 
l’exercici 2018 han estat de – 1.778.290€ i els del 2019 de – 1.180.053€, 
el que apunta una tendència a l’alça ja que l’any passat les pèrdues 
van ser inferiors en prop de 600.000 euros a les de fa dos anys.
 
D’altra banda, l’estació prepara la temporada d’hivern amb un seguit 
de novetats per als usuaris com ara la posada a la venda del forfet 
de temporada d’hivern, que entre el 26 d’octubre i el 6 de novembre 
tindrà un preu promocional, amb un descompte general addicional 
del –15% sobre un preu de 100 euros. Aquest abonament inclou 
l’accés a les pistes d’esquí de fons de la Rabassa, als circuits de 
raquetes i al circuit d’esquí de muntanya. A més, com a avantatges, 
els usuaris tindran un 5% de descompte als restaurants de l’estació, 
l’accés a les dutxes i als vestidors de la Cota 2000 de Naturlandia, 
5 hores de pàrquing a illa Carlemany, descomptes a les benzineres 
Total, i 1 dia d’esquí a Vallnord Pal Arinsal. El passi es podrà comprar 
a la web www.naturlandia.ad on els usuaris només han de lliurar 
virtualment els documents d’identitat a través d’un formulari. 
També es podrà fer la compra a l’estand situat al Centre Esportiu 
de Sant Julià de Lòria, durant aquest en període promocional.            
Un cop formalitzada l’operació, el forfet s’enviarà físicament a les 
llars, abans de l’obertura de l’estació. S’ha previst una garantia de 
devolució COVID, en el cas que l’estació tanqui per aquest motiu,     
o no s’hagi obert un mínim de dies.

Una de les novetats d’aquesta temporada ha estat l’assignació d’una hora per 
a gaudir de l’activitat amb més demanda: el viatge al Tobotronc. Per assegurar 
que tot aquell que comprava la seva entrada pogués gaudir d’aquesta activitat 
i evitar les habituals aglomeracions i esperes de diverses hores, d’una banda 
es van limitar els tiquets únics de l’activitat, i per altra es va reduir a un sol viatge 
amb una hora programada d’accés a l’activitat. D’aquesta manera es va garantir 
que tothom que havia comprat la seva entrada única, pogués gaudir del giny.
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L’Escola d’Art i La Trapa presenten 
l’oferta per al curs 2020/2021
Tallers de petits i joves artistes, de belles arts i oficis i monogràfics és l’oferta 
que l’Escola d’Art va començar a oferir a partir de mitjans de setembre.              
En el primer dels casos –de 3 a 11 anys- es pot triar entre les arts plàstiques 
i la cuina per als més menuts, mentre que els que són una mica més grans, 
d’entre 12 i 14, poden aprendre a fer ceràmica, a pintar, a cuinar i a dibuixar.

Pintura i gravat, il·lustració i dibuix, història de l’art, dibuix amb model, 
ceràmica i terrisseria, taller de fusta, costura, brodat, mitja, ganxet i macramé; 
patchwork, punta de coixí i tapís persa són les opcions que ofereix l’apartat 
de belles arts i oficis a partir de 14 anys. A més, s’ofereixen tallers monogràfics 
relacionats amb la pintura i arts plàstiques com ara de retrat, ús del color, 
llibre d’artista, ombres i contrast, engalbes... 

Pel que fa a La Trapa Taller de cultura, el curs 2020/2021 ve de la mà de les 
escoles Líquid Dansa, Música Moderna i L’Animal Escola de Teatre, a més de 
la soprano Jonaina Salvador. El ventall és molt ampli en les disciplines de 
música, dansa i teatre de cadascuna de les quals se’n fan càrrec les escoles 
mencionades amb anterioritat. I totes tres també oferiran diferents propostes 
dins del Laboratori de les Arts de forma complementària a la que s’imparteix a 
La Trapa que culminaran amb una representació coral pels vols de la propera 
primavera.

En els dos àmbits, tot es desenvolupa respectant les mesures decretades pel 
Govern i totes estan supeditades als possibles canvis que es puguin produir 
per possibles modificacions que vinguin de l’executiu. A més, en el cas de 
l’Escola d’Art es dona la possibilitat de rebre suport econòmic dels Serveis 
Socials sempre que no es pugui assumir el cost de les activitats.

Més de 124.000 euros en 
subvencions per a les entitats 
socials i culturals de la parròquia
El Comú de Sant Julià de Lòria ha adjudicat un total de 124.068 
euros en subvencions per a les entitats socials i culturals de la 
parròquia. D’aquesta manera, les socials rebran 63.100 euros 
mentre que les culturals percebran 60.968. Tal com informen 
des de la corporació comunal, es dona la circumstància que les 
associacions culturals han acordat amb el Comú una rebaixa 
dels diners percebuts. De fet, es posa en relleu que va ser 
una proposta de les mateixes entitats tenint en compte que 
la pandèmia ha fet que moltes de les propostes que tenien 
previstes no es duguessin a terme.

Del total de beneficiàries d’aquestes subvencions la que rep una 
quantitat més elevada és la ludoescola, 57.000 euros. En segon 
lloc, trobem l’Esbart Laurèdia, que rebrà per a aquest 2020 la 
xifra de 36.510 euros. La colla gegantera, amb 10.233 euros és la 
tercera amb una dotació més elevada.

Tal com sortia publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra 
(BOPA) la segona entitat social que rep més diners és Càritas 
parroquial, concretament 4.500 euros. L’associació de pares i 
mares de l’escola francesa en percep 800, la mateixa quantitat 
que la junta de l’escola andorrana de maternal i primera 
ensenyança.

Pel que fa a les associacions culturals, 9.450 euros aniran a parar 
a la Coral Rocafort; 4.775 als Petits Cantaires Lauredians.
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L’escriptora Belén Montero presenta la seva òpera prima a Aixovall
La vocació per l’escriptura no té edat. Així es podria resumir una part de la vida 
de Belén Montero, una malaguenya assentada des de fa molts anys a Andorra 
i que ara superats els 40 presenta la seva primera novel·la “Cloacas de Lujo. 
Caso Ciru”. Paula és una jove ingènua i perspicaç que es veu involucrada pels 
seus enormes coneixements informàtics en una fosca organització criminal 
que segresta i mata persones per vendre els seus òrgans que prèviament han 
venut per encàrrec. La trama recorre diversos punts de la geografia espanyola, 
tot i que l’epicentre té lloc en una finca de la serra de Màlaga, concretament a 
la localitat de Gaucín. 

Es tracta d’un volum de més 600 planes, tremendament entretingut i que manté 
el lector amb un enorme interès per veure quin serà el desenllaç final. De fet, 
des de les primeres planes l’escriptora ens posa en alerta quan ja relata que 
la protagonista està en perill de mort. Montero, que regenta un concessionari 
d’automòbils situat a una nau a Aixovall, confessa que vol continuar escrivint 
i que aquesta primera novel·la forma part d’una saga que continuarà amb els 
mateixos protagonistes. Durant l’estiu va tenir lloc l’acte de presentació al qual 
van assistir els cònsols de la parròquia Josep Majoral i Mireia Codina, entre 
d’altres autoritats.

Unió de veus líriques a més de 7.500 quilòmetres i una estrena inesperada
Si durant el confinament el fet d’interpretar dues peces del compositor cubà 
Enesto Lecuona va cridar l’atenció del Teatro Lírico Nacional de Cuba que ho van 
compartir a les seves xarxes socials, mesos després la iniciativa que Andorra 
Lírica col·laborès amb un solista del teatre va fer-se realitat. Des de la companyia 
del país caribeny, el tenor Andrés Sánchez, i des d’Andorra Lírica, la soprano 
Jonaina Salvador, van unir les veus per cantar un dels fragments més coneguts 
de la “Bohème” de Puccini, “O soave fanciulla”. Acompanyats del pianista de 
repertori del Conservatori del Liceu de Barcelona Pau Casan, van gravar un vídeo 
per demostrar que la cultura no té fronteres. 

En paral·lel, l’associació operística va haver de suspendre les dues funcions que 
tenia previstes per als dies 11 i 12 al Claror per representar “Cançó d’amor i de 
guerra”. El coronavirus, uns patrocinis no concretats i el retard en la firma del 
conveni amb el ministeri de Cultura van ser els motius de la cancel·lació. Tot i això, el sol surt cada dia. O al menys això deuen de pensar des d’Andorra perquè no a 
Sant Julià de Lòria però sí a Manresa. “Cançó d’amor i de guerra” s’estrenarà el 18 d’octubre a la Fira Mediterrània de la capital de la comarca del Bages i en el format 
previst: amb la Cobla dels Sons Essencials, el tenor Beñat Egiarte i la mateixa Salvador en els papers protagonistes. És la mateixa representació amb que inauguraran la 
Temporada 2021. També s’ha confirmat la gala de Nadal al teatre massanenc de Les Fontetes, que l’any passat es va incorporar oficialment al programa.

La Vila Medieval s’absenta de la parròquia per primer cop en 18 anys degut a les 
restriccions per la COVID-19
El Comú va decidir a última hora suspendre la Vila Medieval que s’havia de celebrar el darrer cap de setmana de setembre. La celebració de la  mostra 
estava entre bastidors, encara que en un primer moment es va decidir tirar-la endavant modificant substancialment el format habitual. Però la decisió 
final de suspendre-la va arribar amb el nou decret de mesures anunciat pel Govern el 21 de setembre que restringia encara més les pautes d’ús de 
diversos serveis. El decret incidia de forma directa en les activitats i en llocs on les mesures de distanciament es feien difícils de complir.

La celebració estava supeditada a la progressió de la pandèmia i s’havia confeccionat el programa d’activitats sempre seguint els protocols del ministeri 
de Salut. El fet que totes les activitats es fessin a l’aire lliure podia contribuir a que Sant Julià de  Lòria recuperés una de les seves activitats més 
populars després de les limitacions de la Festa Major i de Canòlich, on el repartiment de pans es va haver de dur a terme en un aparcament comunal. 

Que les reunions familiars i d’amics no poguessin superar el nombre de cinc persones, i en comunions i batejos, deu, igual que als enterraments eren 
condicionants que feien impossible la celebració de la Vila Medieval tenint en compte que és un acte que aplega cada any molta gent, especialment el 
dissabte i el diumenge, i que el divendres rep la visita dels escolars de la parròquia. Així doncs, la que havia de ser l’edició de la majoria d’edat –hauria 
estat  la divuitena- tindrà lloc si res no ho impedeix el 2021. 
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Aposta per la cultura oferint
la 57 Temporada
De tots els sectors que s’han vist afectats pels efectes de la pandèmia de la 
COVID-19 la cultura ha estat un dels més afectats. A l’hora d’oferir qualsevol 
espectacle és fonamental la presència de públic i les mesures de distanciament 
i reunió de persones han estat quasi letals per al teatre, el cinema, els concerts... 
Tot i les adversitats, els comuns de Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella no van 
voler renunciar a oferir un dels esdeveniments més importants que des de fa 
més de 25 tenen lloc al calendari cultural d’Andorra: la Temporada de Teatre.

Enguany s’arriba a la 57a edició sota el paraigües que la cultura és 
segura i amb unes mesures molt estrictes i una major presència de 
persones del país dedicades al món l’art i del teatre. La cònsol menor, 
Mireia Codina va explicar que “l’aposta per la cultura va en paral·lel al 
suport als artistes nacionals i al manteniment de l’atractiu per al públic”.
 
Pel que fa a les mesures especials, els aforaments seran de 134 persones al 
Centre cultural lauredià i de poc més de 200 al Centre de congressos de la 
capital. És a dir, un terç de la capacitat dels dos recintes en els quals hi haurà 
uns protocols d’entrada i sortida esglaonats i s’oferirà gel hidroalcohòlic a tot 
el públic. Per tal d’evitar contagis, les butaques estaran distribuïdes de dos 
en dos i, en alguns casos, de tres en tres. Des de l’organització es demana 
que s’intentin comprar les entrades a través de la plataforma en línia per 
evitar contactes, malgrat que també es vendran a taquilla. A més, un cop feta 
la compra no caldrà cap imprès, ja que a través del telèfon mòbil es podrà 
presentar l’entrada per gaudir de l’esdeveniment.
 
El tret de sortida a la temporada es va donar el 10 d’octubre a l’auditori Claror del 
Centre cultural i de congressos lauredià. La Jove Companyia Nacional d’Andorra 
(Jocand), que integra joves d’entre 16 i 21 anys, va interpretar “La tercera 
onada”, una història que narra com un exercici a classe es converteix en un 
experiment sobre la naturalesa de l’ésser humà i les facilitats per repetir errors 
històrics gairebé sense adonar-nos. Una obra basada en fets reals i dirigida 
pels coneguts Juanma Casero i Irina Robles. Cinc dies més tard, el mateix espai 
acollia l’actuació “La dona del 600”, una representació que estava programada 
per a la temporada anterior i que es va haver d’ajornar per la pandèmia.

Sant Julià de Lòria continuarà amb les actuacions del cicle al llarg del mes de 
novembre. Serà el 22 del mes vinent quan es presentarà un dels espectacles de 
major renom. Carmen Machi, Nathalie Poza i Carolina Yuste oferiran al públic 
“Prostitución”, una obra que reflexiona sobre el tracte, el tràfic i l’explotació 
sexual de dones i nenes. 

PROGRAMACIÓ octubre 2020 - gener 2021 
JOCAND: LA TERCERA ONADA > 10 D’OCTUBRE, 19 H
Auditori Claror (Sant Julià de Lòria)

LA DONA DEL 600 > 15 D’OCTUBRE, 21.30 H
Auditori Claror (Sant Julià de Lòria)

LÍQUID DANSA: CAIXA O FAIXA > 22 I 23 D’OCTUBRE, 21.30 H
Centre de Congressos (Andorra la Vella)

DAGOLL DAGOM, LA BRUTAL I T DE TEATRE: T’ESTIMO SI HE BEGUT
5 DE NOVEMBRE, 21.30 H
Centre de Congressos (Andorra la Vella)

PROSTITUCIÓN > 22 DE NOVEMBRE, 19 H 
Auditori Claror (Sant Julià de Lòria)

PEP PLAZA & BIG BAND JAZZ MARESME: JAZZ SOM AQUÍ
3 DE DESEMBRE, 21.30 H
Centre de Congressos (Andorra la Vella)

ELS PASTORETS
26 DE DESEMBRE, 20 H / 27 DE DESEMBRE, 18 H
3 DE GENER, 18 H / 6 DE GENER, 18 H
Auditori Claror (Sant Julià de Lòria)

En aquest esdeveniment també destaca la presència andorrana, ja que 
es comptarà amb Alfons Casal fent tasques de direcció i Hèctor Mas a la 
producció executiva. La cita tindrà lloc a partir de les 19 hores a l’auditori 
Claror. 

Per cloure el programa a Sant Julià de Lòria, com és habitual es representaran 
Els Pastorets sota la direcció de Juanma Casero i Cristina Pericas que han 
supervisat el càsting de manera telemàtica. Tot i això, des del departament 
de Cultura s’assegura que enguany, tot el que envolta a la representació de 
Folch i Torres, es farà en funció de les circumstàncies”. Els primers passis 
seran el 26 de desembre a les 20 hores i el 27 de desembre a les 18 hores.  

El dia 3 i 6 de gener del 2021 es faran dos passis més a partir de les 18 hores.
Per la seva banda, Andorra la Vella iniciarà la temporada de teatre amb 
l’actuació “Caixa o faixa”, de la companyia Líquid Dansa. Hi haurà dos 
passis els dies 22 i 23 d’octubre, a les 21.30 hores, al Centre de congressos. 
Tanmateix, el 5 de novembre a les 21.30 hores, les companyies de renom 
en el panorama teatral català, Dagoll Dagom, La Brutal i T de Teatre, 
presentaran “T’estimo si he begut”, una comèdia musical inspirada en un 
recull de textos del llibre d’Empar Moliner. Per últim, Andorra la Vella clourà 
la temporada de teatre amb un esdeveniment que estava programat per a 
la festa major de la parròquia. L’humorista Pep Plaza, juntament amb Big 
Band Jazz Maresme, interpretaran ‘Jazz som aquí’, una actuació amb clau 
humorística que tindrà lloc a partir de les 21.30 hores. 
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Prop d’un centenar de nens han passat pels casals d’estiu organitzats pel Centre 
Esportiu amb un format diferent
Els casals d’estiu organitzats pel Centre Esportiu finalment es van poder celebrar, tot i que amb unes mesures especials degut al coronavirus. En total, han estat 
98 infants els que han estat inscrits durant els mesos de juliol i agost, -a més de la primera setmana del setembre- i nou els monitors que s’han fet càrrec 
del correcte funcionament de les activitats i del respecte a les mesures sanitàries. A més, hi ha hagut tres responsables cada mes i s’han venut 321 setmanes. 
Els participants han pogut gaudir d’activitats centralitzades en descobrir Sant Julià de Lòria, com ara els principals camins de la parròquia, gimcanes i d’altres 
actes centralitzats en parcs i places. 

A més, s’han aprofitat els nuclis de convivència per realitzar experiments científics, activitats esportives i altres relacionades amb la biblioteca del Centre 
Cultural o amb la Cala Laurediana. També s’han fet activitats dins del Centre Esportiu i gràcies al Ministeri d’Educació s’ha pogut fer ús dels patis al aire lliure 
de l’Escola Andorrana. 

La Purito 2020 es va suspendre per la 
limitació d’un màxim de 500 corredors
Si bé inicialment la popular cursa ciclista La Purito s’havia ajornat durant 
un mes, finalment a finals de l’agost l’organització va comunicar a través 
de les xarxes socials la suspensió definitiva de l’edició 2020. Degut a 
les mesures de prevenció contra la Covid-19, el màxim de participants 
possible va baixar dels 3.000 registrats el 2019 als 1.800. Però les noves 
restriccions imposades pel Govern que limitaven la participació a un 
màxim de 500 corredors va ser el detonant perquè el mateix Joaquim 
Rodríguez anunciés que “que no em sembla just haver de seleccionar qui 
la fa i qui no i en aquest moment hem decidit anul·lar-la”. 

Aquest contratemps, però, no va ser obstacle per frenar les ganes i la 
il·lusió dels organitzadors, que ja treballen per preparar la propera edició. 
“És una llàstima, però ja tenim el cap posat en el 2021”, va afegir l’exciclista 
professional. Un cop presa la decisió es va explicar als ja inscrits quines 
opcions tenien davant l’anul·lació de la prova. D’una banda, optar per 
continuar apuntat i gaudir d’un descompte del 20% en la inscripció 2021, 
rebre el maillot previst per a l’edició d’enguany de forma totalment 
gratuïta i entrar el 13 de setembre en un sorteig amb molts regals. Entre 
ells, un cap de setmana a Andorra, el paquet de benvinguda que anava 
a rebre cada participant, una bicicleta d’alta gama de la marca Orbea i 

la possibilitat d’anar a veure com es fabriquen, munten i pinten a la 
fàbrica que la firma té a la localitat biscaïna de Mallabia. La segona 
opció permetia renunciar a tot l’anterior i demanar la devolució de la 
inscripció de la qual l’organització es feia càrrec al 100%. 
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La cursa Sportiva Andorra Trail es va 
disputar amb importants mesures
de seguretat sanitària
Mascaretes a les sortides, arribades i avituallaments. Absència de públic 
en la línia de meta. Supressió de gots de plàstic i dinars en grup. Sortides 
amb espais de vint segons entre els participants. Un màxim de 200 inscrits i 
penalitzacions de temps en cas d’incompliments. Són alguns dels paràmetres 
de seguretat que la cursa Sportiva Andorra Trail, que es va disputar el primer 
cap de setmana del setembre, va implementar a fi que la prova es pogués 
desenvolupar amb total normalitat i complint els requisits recomanats per 
Sanitat. La cursa comptava amb dues etapes i dos recorreguts força exigents 
entre les parròquies de Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany.

En la presentació als mitjans, la consellera de Social i membre de la comissió 
d’Esports del Comú, Maria Servat va comentat que “som conscients del 
moment que estem vivint, però el Comú de Sant Julià ha volgut donar suport 
a aquesta segona edició perquè hem constatat que ho podíem fer amb 
garanties”. Servat també va assenyalar que en tot moment s’ha treballat de 
forma conjunta amb el comú escaldenc i l’organització per tal que la prova 
es pogués celebrar amb completa normalitat, i amb el màxim respecte per la 
seguretat que requeria la situació del moment. 

De la seva banda, un dels impulsors de la prova, Gerard Riart va comentar 
que “amb els anys, serà una prova de referència internacional”. De fet, Riart va 
mencionar la suspensió de moltes proves similars als països del nostre entorn 
i va remarcar que “en la situació que ens trobem, hem estat capaços de fer 
un esdeveniment esportiu més petit garantint totes les mesures sanitàries”. 

El dissabte 5 de setembre es va cobrir un recorregut de 29 quilòmetres entre 
Escaldes i Sant Julià de Lòria amb 2.500 metres de desnivell, mentre que 
el diumenge 6 es van intercanviar els rols de sortida i arribada amb una 
etapa de 33 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell. Totes dues es van córrer 
per parelles i els vencedors van ser els germans Casal i el duet format per      
Queralt Riva i Roser Español que a més van obtenir punts ITRA que són molt 
valuosos quan es vol prendre part en competicions de major envergadura 
com la que es disputa a la Ultra Trail del Montblanc. 

El pilot resident Toni Bou es va imposar 
a la prova laurediana del Mundial
de Trial
Sant Julià de Lòria va ser una vegada més l’epicentre del món ‘trialer’ i la 
plaça Germandat va acollir com sempre el lliurament de premis. I com quasi 
sempre, el pilot resident al Principat Toni Bou va tornar a guanyar una nova 
prova del Mundial de Trial. Als boscos de la Rabassa, a tocar de Naturlandia, 
Bou es va refer el segon dia de la derrota soferta a mans de l’experimentat 
Adam Raga en la primera màniga de les dues que calia completar el cap de 
setmana del 19 i 20 de setembre. El múltiples vegades campió del món, tant a 
l’aire lliure com sota cobert, va completar una segona jornada quasi perfecta 
i es va imposar en la tercera de les quatre proves que enguany completen el 
calendari del Mundial, notablement reduït a causa de la COVID-19.

A Bou només el va poder seguir Raga, el vencedor de la primera jornada, 
tot i que a molta distància, ja que va pagar l’esforç del primer dia quan el 
traçat estava fortament enfangat per la pluja caiguda. Rere Bou i Raga 
s’hi va situar un altre pilot espanyol, en aquest cas el gallec Jorge Casales.                                          
Amb aquest resultat, Bou lidera la classificació general a falta d’una prova, 
també composta de dues mànigues puntuables individualment, que es 
disputarà a Itàlia entre el 9 i 11 d’octubre.

Més enllà de la categoria reina, de TrialGP, la resta de competicions, a excepció 
de Trial125, van estar dominades per aquells que ja ho van fer durant la primera 
jornada. Així, Mateo Grattarola va vèncer en Trial2 davant de Jack Peace i Toby 
Martyn. Ben Dignan es va adjudicar la prova de 125, amb els andorrans Joan 
Miquel Garcia, Jan Gabriel i Valentí Cristina en els darrers llocs de la categoria. 
I la britànica Emma Bristow va tornar a dominar a plaer la categoria reina en 
dones, fet que li va valer per alçar-se amb la seva setena corona mundial, 
mentre que la francesa Naomi Monnier s’imposava en el Trial2. 
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Es modifica l’horari d’atenció al públic al servei de Tràmits
Des del dilluns 5 d’octubre, l’horari d’atenció al públic del servei de Tràmits va passar a ser des de les 8 a les 14.30 hores. La mesura no té res a veure

amb les restriccions degudes a la COVD-19, sinó a una reorganització del departament ja que la resta de la jornada laboral,
és a dir fins les 17 hores, es destinarà a tasques internes del departament.

NOU HORARI D’ATENCIÓ AL CLIENT
OFICINES ADMINISTRATIVES
Horari d’atenció al públic 
De dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h

LA POSTE
Horari d’oficina
De dilluns a divendres, de 8.30 a 12.30 h

HORARI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA
De dilluns a divendres, de 8 a 17 h


