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El Comú i Sergi Mas segellen la seva històrica relació
amb una sala que porta el nom de l’artista
La relació entre el Comú i Sergi Mas va començar ara fa diverses dècades, amb especial incidència en tot el relatiu a la festivitat de Canòlich. Cartells,
gravats, escultures, talles... son algunes de les feines que l’artista ha aportat al llarg dels anys. La intenció de la corporació juntament amb el Govern
i d’altres entitats era muntar una sèrie d’actes el 2020 en què Mas complia 90 anys. La pandèmia, però, no ho va fer possible i aquest any sí que li va
arribar un moment inoblidable per a ell i la seva família. Justament el dia 30 d’octubre, en què va fer 91 anys, va tenir lloc una cerimònia molt càlida
i alhora solemne que va permetre inaugurar la Sala Sergi Mas i que culminava una llarga sèrie d’esdeveniments entorn a la seva figura.

Finances

En espera de conèixer el tancament
total dels comptes del 2021, el ple
del Comú va informar sobre l’estat
financer dels primers sis i nou
mesos de l’any. Tots dos períodes
es van tancar amb un superàvit de
63.000 i 1,2 milions respectivament.
Igualment, es van aprovar els
comptes per a l’exercici 2022 amb
un total de 17,3 milions d’euros i un
important augment de la inversió.
També son els números en què
l’aportació a Camprabassa ha estat
la més baixa de la història.

Urbanisme

Després que al mes de juliol es
presentés públicament el projecte
endegat pel Govern i el Comú per
fer una plaça pública a la zona de
Les Arades i de pas solucionar el
problema de risc d’inundabilitat,
l’Executiu
va
declarar
al
novembre el projecte com
d’interès nacional. Posteriorment,
el Comú va adjudicar les obres de
construcció a l’empresa Pidasa
per poc més d’un milió d’euros i
un període de construcció de poc
més de set mesos.

Societat

La decisió de la propietat de no renovar
el contracte del local que acollia
l’oficina de correus espanyols posava
en perill la continuïtat del servei a la
parròquia. El Comú va reaccionar i va
tancar un acord amb Correos i La Poste
per oferir el servei de forma conjunta
en un local situat a pocs metres de
l’antiga seu dels serveis espanyols. A
finals d’octubre es va produir el trasllat
de Correos i a partir del gener La Poste
deixarà d’oferir el servei des de Tràmits
de l’edifici administratiu del Comú i
passarà a fer-ho des la nova oficina.

Sant Silvestre

La popular cursa de Sant Silvestre
va recuperar el format tradicional
tot i que encara es van aplicar
algunes restriccions com ara no fer
la sortida de tots els participants
alhora. Els 240 participants que
al final es van inscriure a la prova
van córrer obligatòriament amb
mascareta, algun d’ells disfressat i
van prendre la sortida en grups de
150 corredors perquè la situació
no permetia fer una sortida
sincronitzada. Per aquest motiu no
hi va haver vencedor, però sí premis.

EDITORIAL

Un homenatge en vida a un artista
inigualable
Sergi Mas va complir 90 anys el 30 d’octubre del 2020.
Llavors, però, la situació de la pandèmia era encara molt
latent i a més es donava la circumstància que encara
estàvem a dos mesos vista de l’aprovació de les primeres
vacunes. La situació, doncs, obligava a extremar les
precaucions i no es va poder celebrar cap esdeveniment
per commemorar les nou dècades que l’artista més
popular de la història d’Andorra portava entre nosaltres.
El 2021, però, ha estat un dels anys que Mas recordarà per
sempre més. El lauredià d’adopció més il•lustre va veure
i viure tot un seguit d’actes organitzats entorn a la seva
figura que van culminar justament el 30 d’octubre amb
la inauguració de la sala d’exposicions ubicada a Casa
Comuna que porta el seu nom.
El ventall de col•laboracions, treballs, encàrrecs específics
i d’altres creacions que Mas ha desenvolupat al llarg dels
anys amb el Comú és amplíssim. Sempre amb humilitat i
amb una memòria prodigiosa, Mas ens ha anat explicant
una per una les raons, detalls, anècdotes i curiositats de
cadascuna de les seves obres. Els que hem tingut la sort
de conversar amb ell, som conscients de l’enorme talent i
la gran humanitat que alberga un cos tan petit.
El cònsol major ho recordava el dia que es va inaugurar
la sala en un acte solemne celebrat a la placeta de Casa
Comuna. “Aquest matí m’he vist en l’obligació de trencar
el discurs que tenia preparat perquè darrere del gran
artista que és, he descobert que hi ha una gran persona”,
va dir Josep Majoral sobre la figura de Sergi Mas.
La seva aportació a l’art i la cultura popular d’Andorra és
d’un valor incalculable i avui dia encara tenim la sort de
poder comptar amb ell perquè ens segueixi il•lustrant
amb la seva bonhomia. La mostra d’això és que ha hagut
d’esperar 91 anys per tenir una exposició íntegrament
dedicada a la seva extensa obra. Sergi Mas i Laurèdia: un
binomi per a la posteritat.
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Comú de Sant Julià de Lòria

Sergi Mas
Un gran ventall d’activitats entorn a la figura de Sergi Mas

Sergi Mas va néixer el 30 d’octubre del 1930, per tant el 2020 va complir 90
anys. Però els problemes derivats de la pandèmia van impedir organitzarli un homenatge que enguany sí que s’ha pogut desenvolupar. En aquest
sentit, el Comú, el Ministeri de Cultura i Esports, Anem Editors, l’Esbart
Laurèdia i La Xarranca van unir esforços per a l’organització d’unes jornades
participatives amb l’objectiu de reconèixer la figura de l’artista i apropar-la
a les noves generacions. Sota el títol ‘Al voltant de Sergi Mas’, la iniciativa
va retre homenatge a la seva trajectòria professional, donant la màxima
rellevància al reconeixement d’un dels artistes que més ha marcat la cultura
andorrana.
En el cas de Sant Julià de Lòria, l’acte més significatiu va ser la inauguració
d’una sala de Casa Comuna que duu el nom de Sergi Mas i l’exposició ‘Sergi
Mas i el seu entorn’. Es tracta d’un espai de 400 metres quadrats que ocupa
la primera i segona planta i que es va inaugurar el dia del 91è aniversari de
l’artista.
En la mostra es podien trobar un centenar de treballs, des de pintures, fins a
dibuixos amb ploma, figures de ceràmica, escultures o bibliografia. En aquest
sentit, el cònsol Josep Majoral va posar en relleu que tots els visitants a
l’exposició “tindran el plaer de poder descobrir un tríptic” elaborat per Mas
amb la tècnica de l’aquarel•la. “Penso que serà un acte molt emblemàtic per
a la parròquia”, va afegir.
A la nostra parròquia també està prevista durant aquest 2022 la celebració
d’un espectacle a càrrec de l’Esbart Laurèdia en agraïment a Mas per la seva
dedicació durant anys a l’entitat amb aspectes com l’elaboració del vestuari
o l’escut, i que durà el nom ‘Microcosmos, dansant l’imaginari de Sergi Mas’.
L’aportació del Govern va raure en la presentació d’un catàleg fet pel Comú
en el qual queden plasmades totes les obres de l’exposició.
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L’exemplar ha estat possible gràcies al treball d’Anem Editors i de l’autora de
les fotografies Laura Gàlvez. “És un llibre on veurem una mirada diferent del
Sergi”, va exposar la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva.
A banda, des del Ministeri de Cultura també es va impulsar una iniciativa
“que pensàvem que era necessària” com és la creació d’un itinerari per
descobrir les peces i obres que Sergi Mas ha fet durant aquests anys i que
actualment estan exposades en espais públics i privats visitables.
Aquesta mostra itinerant està associada al portal de museus.ad, i a través
d’un codi QR els visitants poden descobrir la història que hi ha al darrere. La
voluntat del Govern, a més, és promoure aquesta nova oferta cultural entre
els turistes, però també entre el públic nacional. “Alguna obra ens sorprendrà
perquè potser no som conscients que està feta pel Sergi”, va dir Riva.
Finalment, des de l’associació cultural La Xarranca es van preparar diversos
esdeveniments. El primer d’ells, una tertúlia al Centre de Congressos d’Andorra
la Vella, que va tenir lloc el 16 d’octubre i abans de la qual es va projectar el
documental ‘Sergi Mas’, elaborat pel seu net Hèctor Mas.
També, l’Escola d’Art de Sant Julià va acollir els tallers ‘Acosta’t a l’art del
Sergi’, unes petites formacions de diferents tècniques artístiques que ha
desenvolupat Sergi Mas en la seva obra com la ceràmica, el dibuix i la pintura,
l’exlibris, la il•lustració o la talla de fusta i les musicadures.
Per últim, La Xarranca també va voler implicar la ciutadania. És per això que
del 19 al 18 de desembre, a la sala llar de foc de Sant Julià de Lòria, va tenir
lloc una jornada perquè qui volgués pogués presentar el projecte de la seva
obra inspirat en Sergi Mas. Posteriorment, els participants tenen uns mesos
per desenvolupar els seus treballs per ser exposats del 18 de març al 23
d’abril del 2022 a l’Espai Caldes d’Escaldes-Engordany.
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Sergi Mas
Anem Editors va presentar dos llibres sobre l’artista
Envoltat de la seva família, d’amics i d’autoritats, Sergi Mas va contemplar
des de la primera fila de butaques de l’auditori Rocafort els elogis que va
rebre durant l’acte de presentació dels dos llibres que Anem Editors ha
publicat sobre la seva figura, “Comiat Diferit” i “Sergi Mas i el seu entorn”.

Aquest segon és una mena de catàleg reduït de l’exposició de Casa Comuna.
A “Comiat Diferit”, la fotògrafa Laura Gálvez-Rhein il•lustra el trasllat de
l’artista des del seu estudi situat a casa Duró d’Aixovall on Mas va treballar
des que va arribar a Andorra el 1957 fins al 2017 quan es va retirar a viure al
centre de la parròquia.

Una tertúlia amb els amics després
de visionar el documental realitzat
pel seu net Hèctor
“No sé com us tornaré aquesta vostra simpatia”, va dir Sergi Mas
quan va prendre la paraula en la tertúlia posterior al documental
elaborat pel seu net, que es va projectar al Centre de Congressos
de la capital en el primer del gran ventall d’actes que diverses
institucions i entitats havien preparat en homenatge a l’artista
més prolífic i multidisciplinari d’Andorra.
Els seus amics van procurar que Mas no prengués la paraula fins
que hagués rebut els elogis pertinents. L’associació cultural La
Xarranca, de la qual l’artista és el president honorífic, va ser la
impulsora de la trobada. Els actes entorn a la figura d’aquest petit
gran home passen en part per reconèixer-lo “com a artista clau de
la cultura andorrana”.

El cònsol major Josep Majoral va obrir l’acte i va explicar els motius pels
quals el Comú “no va dubtar en donar suport” a la iniciativa impulsada per
l’associació cultural La Xarranca d’organitzar una sèrie d’actes entorn a la
figura de Sergi Mas. Per la seva banda, l’editor Oliver Vergés va comentar que
van rebre l’encàrrec d’un dels volums en plena pandèmia i que si normalment
ja costa tirar endavant una edició en aquest cas l’esforç ha estat major. Tant,
que el propi editor va confessar que havia rebut els exemplars impresos el
mateix dia de la presentació.
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També es vol acostar la trajectòria a les noves generacions, a fi que
es puguin inspirar per fer les seves pròpies creacions, ara que Mas
ja ha fet una bona part del seu camí vital. “És emprenyador veure
que la corda s’acaba”, va dir l’artista, que va estar acompanyat al
debat per Alfons Valdés, Lluïsa Casas, Manel Gibert, Casimir Arajol,
Myriam Grau i Txema Díaz-Torrent, mentre a la platea, presidida
per la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, hi havia més amics
que van seguir amb força atenció l’intercanvi de paraules.
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Sergi Mas
La Sala Sergi Mas es va inaugurar en un acte solemne i afectuós celebrat a la placeta
de Casa Comuna
Sant Julià de Lòria va viure el 30 d’octubre un dels actes més solemnes i
alhora emotius que es recorden en anys. I ho va ser en reconeixement d’un
dels ciutadans més il•lustres de la parròquia i més estimats a tot el país:
Sergi Mas. L’artista, que aquell dia complia 91 anys, va veure com el cònsol
major Josep Majoral donava per inaugurada la Sala Sergi Mas en presència de
la seva família, amics i moltes autoritats de totes les institucions nacionals.

Després de les paraules del cònsol, del propi artista i del seu fill Roger,
Sergi Mas i la cònsol menor Mireia Codina es van dirigir fins a un extrem de
l’empedrat que encercla la seu de la sobirania laurediana per descobrir el
tòtem de ferro que indica Sala Sergi Mas. Posteriorment, la comitiva es va
desplaçar fins a l’edifici per contemplar la mostra, mentre Sergi Mas s’asseia
en una cadira per signar volums dels llibres “Comiat Diferit” i “Sergi Mas i el
seu entorn” que Anem Editors havia editat amb motiu de la sèrie d’actes que
es van organitzat en el seu honor.

“Aquest matí m’he vist en l’obligació de trencar el discurs que tenia preparat
perquè darrere del gran artista que és Sergi Mas he descobert que hi ha
una gran persona”, va manifestar Majoral. Mas, visiblement emocionat, va tirar
d’ironia en dir que “potser sóc bona persona perquè no puc ser dolent perquè
el físic no m’ho deixa ser”. L’artista va assegurar sentir-se com “aquell que
acaba una carrera” i va confessar estar molt content perquè “és la primera
vegada que es fa una exposició centrada únicament en la meva obra”.

L’exposició, desplegada a les plantes superiors de Casa Comuna, ocupava
400 metres quadrats en els quals es podien contemplar desenes i desenes
d’obres de l’artista més heterogeni, eclèctic i multidisciplinar de la història
d’Andorra.
Pintura, escultura, cartells, gravats, ceràmica, talla de fusta, ferro i dibuix,
són algunes de les disciplines que Mas ha cultivat al llarg de la seva extensa
trajectòria i que estaven presents a la mostra. Les obres, en la seva majoria
cedides per particulars, es van poder veure fins el 30 de desembre.
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SESSIONS PLENÀRIES
El Comú va tancar el primer semestre de
l’any amb un superàvit de 63.000 euros i
una reducció del deute del 8%
A finals d’octubre es va celebrar una sessió ordinària del Consell de Comú
en la qual, entre d’altres punts de l’ordre del dia, es va informar de la
liquidació pressupostària del primer semestre de l’any. Així, fins al mes de
juny, la corporació presentava un superàvit de més de 63.000 euros i un grau
d’execució del 38%. Des del mes de desembre del 2020, el deute total ha
baixat en un 8% i abans de saber el resultat del segon semestre se situava
en el 117% amb un total de 16,9 milions d’euros.

Comú de Sant Julià de Lòria

El cònsol li va respondre que no disposava de l’informe i es va mostrar
confiat en què en la propera reunió de la Comissió de Gestió entre els quatre
comuns implicats se’ls posés al corrent o bé que abans de la trobada, “se’ns
fes arribar l’informe per tenir clar què diu i tenir elements de judici sobre
la postura adoptada pel Comú d’Escaldes”. En tot cas, Majoral va deixar clar
que “el més important és que la vall disposi d’un ordenament jurídic per fer
una gestió com cal”.

Lògicament, aquest apartat va ser el principal objecte de disparitat de
criteris entre majoria i minoria. El cònsol major, Josep Majoral va explicar
que “la voluntat de la corporació és fer pressupostos equilibrats i per tant
no anirem a generar cap dèficit”. Per la seva banda, el conseller de Desperta
Laurèdia, Cerni Cairat va manifestar que “ja vam dir que el superàvit del
primer trimestre era fictici, però vull creure que al final el Comú farà els
esforços per aplicar els seus recursos en bé de la ciutadania”.
Pel que fa al grau d’execució que està per sota del 40%, Majoral va assegurar
que la part important de la facturació es produirà en el segon semestre de
l’any perquè encara queden obres per adjudicar com ara la plaça que anirà
a la zona de Rocacorba. “Això ens permetrà equilibrar ingressos i despeses”,
va dir.
El lloguer d’unes carpes per celebrar les fires mensuals al barri de Rocacorba
també va dividir els dos grups, ja que la minoria considera que el lloguer
de 15.000 euros al mes és excessiu. “El que nosaltres plantegem és que
amb només un esdeveniment al mes caldria trobar d’altres alternatives per
dinamitzar el barri”, va assenyalar Cairat. Sobre aquest tema, el cònsol va
assegurar que es farà un procés participatiu o concurs d’idees perquè la
gent faci seu aquest espai.
En el punt de l’ordre del dia en què s’havien de ratificar les actes de la
Comissió de Gestió de la Vall del Madriu, en què la minoria va optar per
l’abstenció, Cairat va preguntar si el Comú disposava d’informació sobre la
postura d’Escaldes-Engordany que és la única de les quatre corporacions
que encara no ha aprovat en sessió plenària l’ordinació conjunta. “Estem a
l’espera de veure l’informe jurídic que ha encarregat el Comú d’Escaldes”, va
manifestar el líder de la minoria.
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D’altra banda, el Comú també va aprovar una modificació del reglament de
compensacions pel personal. Primer, es va decidir aprovar una modificació
que afecta la treta de neu. Concretament, l’ampliació de l’equip fins a vuit
persones de treball perquè els quatre que hi havia fins la data poguessin
formar els nous treballadors. A més, també es van modificar els complements
que es donen a aquests operaris per estar de guàrdia. En la modificació
s’especifica que el responsable ha de cobrar 250 euros i els treballadors 220
per treballar fora d’hores. El següent punt que es va afegir al reglament va
ser la incorporació de les dietes dels treballadors quan es troben fora del
Principat, ja que fins llavors no estaven incloses.
Una delimitació i una ordenació de crèdit extraordinari per fer front al
pagament de l’escultura dedicada a les víctimes de la COVID-19 que llueix
des de principis d’octubre a la plaça del Solà van ser els altres dos punts
que es van aprovar per majoria. Finalment, la consellera de l’oposició, Sofia
Cortesao, va demanar per la recuperació dels primers 30 minuts gratuïts a la
zona blava. En aquest punt, Majoral va insistir que encara s’estava treballant
amb el departament de Circulació per tal de tenir una resposta clara i poderla fer arribar a l’oposició.
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SESSIONS PLENÀRIES
El Comú tanca el tercer trimestre de l’any
amb un superàvit d’1,2 milions i presenta
un pressupost de 17,3 per al 2022
El ple del Comú va celebrar la darrera setmana de l’any una sessió que va
servir, entre d’altres temes, per repassar la situació pressupostària del tercer
trimestre i per donar llum verda als comptes per a l’exercici 2022. Així, l’estat
dels primers nou mesos del 2021 presenta un superàvit d’1,2 milions d’euros,
mentre que el proper any els comptes s’enfilen fins als 17,3 milions el que
suposa un increment del 13% respecte els presentats a principis del 2021.
D’aquesta forma, el grau d’execució del present exercici és de prop del 67%
i l’endeutament se situa en 17,6 milions un 123% del total del sostre que fixa
la llei.
En una sessió que, malgrat tenir 16 punts a l’ordre del dia, va desenvoluparse amb certa celeritat, els únics punts de fricció entre majoria i oposició
van ser aspectes puntuals dels comptes i la conveniència o no de construir
una plaça elevada a la zona de Les Arades. El cònsol major, Josep Majoral
es va referir a la liquidació dient que “no ens ha sorprès perquè hem estat
treballant tot l’any amb un criteri de prudència i de contenció”.

Comú de Sant Julià de Lòria

En relació al Prat Gran, Majoral va anunciar que “ben aviat sortirà un concurs
públic per veure quina és la viabilitat de fer una residència universitària, un
aparcament i un espai polivalent” en un terreny que és l’únic cèntric que és
propietat del Comú.
Finalment, també es va aprovar un suplement de crèdit per valor de 2.490
euros per a finançar l’adquisició d’un sistema de videovigilància a l’avinguda
Verge de Canòlich. El pressupost 2021, contemplava un import de 30.000
euros per a aquesta finalitat, però després de treure el concurs públic el
resultat és superior al cost previst, per la qual cosa es va passar pel ple
aquest suplement de crèdit.
Des de la minoria es va celebrar la decisió i es va demanar si està previst
instal•lar més càmeres en altres punts conflictius de la parròquia per
evitar actes de vandalisme. En aquest cas, Majoral va recordar que ja hi
ha càmeres instal•lades en altres punts de la parròquia, malgrat que no es
descarta posar-ne més en punts com ara a Aixirivall. “La finalitat és vetllar
pels interessos de tots els ciutadans. Serveix per poder tenir una eina més
per fer que, qui ha causat danys, assumeixi les despeses”, va argumentar.
D’altra banda, el ple també va donar el vistiplau a la substitució i instal•lació
de la caldera de calefacció de l’edifici administratiu del Molí després
que diverses fuites d’aigua impossibilitessin el seu funcionament. Així, la
despesa en aquest sentit serà de 21.000 euros. A més, també es va aprovar
el condicionament de la carretera de Certers, que suma un cost global de
117.000 euros. La sessió es va celebrar de forma mixta amb els cònsols i sis
consellers asseguts als seus bancs, i tres fent seguiment de la mateixa de
forma telemàtica.

Els comuns van presentar un recurs
administratiu perquè el Govern els
abonés les transferències pendents
Un cop més, l’aportació a la societat Camprabassa va ser una de les
discrepàncies entre tots dos grups. La consellera de la minoria Maria
Àngela Aché es va felicitar que enguany l’aportació sigui “només de mig
milió d’euros”, però va mantenir que “any rere any el Comú va posant diners
i creiem que mai els podrem recuperar”. Per la seva banda, Majoral va
minimitzar la xifra en dir que “és un import similar a les aportacions que
es fan a les altres societats Escola Bressol i Sasectur” i va manifestar que
“l’objectiu és que a finals del mandat no s’hagi d’aportar res més i crec que
és totalment assolible vista l’evolució que està fent la societat”.

Les diferències entre el Govern i els comuns sobre les transferències
monetàries que aquests darrers consideren que els deu l’executiu encara
porta cua. Les corporacions parroquials van fer al seu dia una sol•licitud de
pagament per les bones i posteriorment, davant la negativa del Govern, van
formalitzar el recurs administratiu que suposava l’avantsala de la Batllia.
La formalització del recurs la va anunciar el ministre de Finances, Eric Jover,
durant la presentació del pressupost per al 2022. Preguntat per si hi havia
un aprovisionament fet o calia fer-lo per una eventual sentència en contra
pel litigi de les transferències financeres, el titular ministerial va anunciar la
interposició del recurs.

En la sessió també es va aprovar una ordinació de crèdit extraordinari
per finançar la construcció d’una plaça i les obres de prevenció per risc
d’inundabilitat a la zona de Les Arades, així com també l’adjudicació dels
treballs per un import de poc més d’un milió d’euros. Desperta Laurèdia va
qüestionar la idoneïtat de la iniciativa en dir que “el nostre projecte és la
renovació del Prat Gran fent un aparcament soterrat i embellint tota la zona”.
El cònsol va fer incís què en aquesta obra hi ha una part necessària per la
seguretat de la ciutadania, com és el risc d’inundació en cas de crescuda del
riu, i una altra que permet guanyar un espai públic que de ben segur servirà
“per donar vida a una part del poble que sempre ha estat descuidada”. I va
recordar que “el Govern d’Andorra ha donat suport al projecte qualificant-lo
com una obra d’interès nacional”.
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Jover va deixar clar que “la resposta serà negativa però analitzarem amb
molt detall” els arguments que exposin les corporacions parroquials que,
de fet, ja sap quins són. Per això va poder anticipar, també, la resposta de
l’Executiu. I que com que formalment no hi ha litigi en curs, tampoc cal que
s’aprovisioni la contingència en el pressupost per al proper any 2022.
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PROTOCOL
Els cònsols van rebre l’ambaixador
d’Eslovènia a Espanya i Andorra
L’ambaixador d’Eslovènia a Espanya i Andorra, Robert Krmelj va aprofitar la
preceptiva presentació de Cartes Credencials al Palau Episcopal per recórrer
uns quilòmetres més i fer una curta visita a la nostra parròquia on va ser
rebut pels cònsols Josep Majoral i Mireia Codina. El diplomàtic va tenir
l’oportunitat de visitar Casa Comuna, la Sala Sergi Mas i el Centre cultural.

Comú de Sant Julià de Lòria

Eslovènia va celebrar els 30 anys de la
independència amb un concert i una
exposició a l’església parroquial
L’església parroquial va ser l’escenari triat per l’ambaixador d’Eslovènia
a Andorra i Espanya, Robert Krmelj per celebrar el 30è aniversari de la
independència d’aquest país banyat pel mar Adriàtic, nascut tot just el
mateix any que va començar la Guerra dels Balcans i esdevenint el primer
estat sobirà de les repúbliques que conformaven l’antiga Iugoslàvia.

L’efemèride, que coincidia amb la presidència d’Eslovènia del Consell de
la Unió Europea, va tenir en un concert de la violinista Klara Gomboc l’acte
central, tot i que també hi havia a l’entrada una exposició del fotògraf,
Matjaz Kramar amb instantànies de diversos indrets del país. Després
que la jove violinista hagués interpretat els himnes d’Eslovènia, Andorra
i la Unió Europea va arribar el torn dels parlaments per part del cònsol
major, Josep Majoral, del propi ambaixador, i de la ministra d’Afers Exteriors,
Maria Ubach.

Igualment, va signar en el llibre d’honor del Comú i es va mostrar molt
agraït per les atencions prestades pels cònsols i gratament sorprès per les
instal•lacions que va visitar, sobretot l’auditori Claror i el vestíbul del Centre
cultural. Abans, els mandataris l’havien acompanyat a contemplar l’església
parròquia el disseny interior de la qual va fer un compatriota seu: Marko
Ivan Rupnik. Igualment, els cònsols el van obsequiar amb un exemplar del
llibre “Laurèdia fa cent anys”.

“Considerem que aquesta església
ens uneix als dos països
en el sentit artístic i espiritual”.
El cònsol va destacar la idoneïtat del lloc triat perquè és la principal i potser
la única petjada eslovena a Andorra, ja que la profunda transformació que
va viure el temple el 2019 la va dirigir el sacerdot i mosaïcista eslovè Marko
Ivan Rupnik. “Els quasi 1.500 quilòmetres que separen les capitals d’Andorra
i Eslovènia queden esvaïts a Sant Julià de Lòria, i més concretament en
aquesta església”, va manifestar Majoral que també va estendre la mà per
oferir la parròquia com a lloc d’acollida.
De la seva banda Krmelj i Ubach van destacar la bona entesa entre Andorra
i Eslovènia que van establir relacions diplomàtiques el 1995. L’ambaixador
va explicar que la celebració d’aquest acte cultural aquí és una bona mostra
perquè “considerem que aquesta església ens uneix als dos països en el
sentit artístic i espiritual”.
Rupnik està considerat com el Miquel Àngel del segle XXI i el fet que una
localitat de poc menys de 10.000 habitants com Sant Julià de Lòria tingui
una obra seva, situa la parròquia a l’alçada d’altres treballs de l’artista com
ara la capella Redemptoris Màter del Palau Apostòlic de la Ciudat del Vaticà,
els santuaris de Fátima i Lourdes, la catedral de l’Almudena a Madrid o la
capella del bisbat de Tenerife.
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PROTOCOL
Casa Comuna va acollir per primer cop
la lectura d’una tesi doctoral
La Sala de Plens de Casa Comuna de Sant Julià de Lòria va acollir la primera
defensa de tesi doctoral de la Universitat Europea (eUniv) realitzada pel Sr.
Jaume J. Barcons sota el nom d´“Els grups d’empreses: Una anàlisi jurídica
laboral del cas espanyol”. L’acte va comptar amb la presència del cònsol
major, Josep Majoral, i la cònsol menor, Mireia Codina, així com les autoritats
acadèmiques corresponents i més d’una cinquantena d’assistents.

Comú de Sant Julià de Lòria

Els pilots de l’equip nacional van
mostrar als cònsols les medalles del
tercer lloc aconseguit al Trial de
les Nacions
Els pilots integrants de l’equip andorrà de trial que van prendre part en el
Trial de les Nacions van ser rebuts per part dels cònsols i la consellera de
Turisme i Esports en una recepció en la que els van mostrar les medalles
del tercer lloc aconseguit. Xavi Casas, Gaudi Vall i Jordi Lestang van fer
història pujant al podi en una prova celebrada a la localitat portuguesa de
Gouveia, ja que fins la data la millor posició d’un equip andorrà havia estat
la cinquena plaça obtinguda al 2008.
La recepció, celebrada a la setena planta de l’edifici administratiu del Comú,
va comptar també amb la presència dels motxillers Ludovic Albós i Miquel
Àngel García, la cap d’equip Alba Villegas i la presidenta de la Federació
Motociclista Andorrana (FMA), Natàlia Gallego.
Els cònsols, Josep Majoral i Mireia Codina van tenir a les seves mans les
medalles i van oferir a cada pilot una motxilla amb regals relacionats amb
la parròquia. Finalment, es va fer una foto de família.

La sessió va finalitzar amb l’entrega del certificat corresponent al doctorand
per part de la Presidència. Barcons va recalcar el seu orgull en poder “celebrar
un acte tan important en un indret tan icònic de Sant Julià de Lòria”. Tant el
cònsol major com el Sr. Marc B. Escolà, secretari acadèmic de la eUniv, van
voler fer palès “el compromís de la universitat amb el territori i la voluntat
de fer de Sant Julià un espai de referència en ensenyaments universitaris”.
Majoral també va posar èmfasi en el fet que “Casa Comuna retroba els seus
orígens per un dia perquè inicialment aquí hi havia hagut unes escoles”.
La eUniv és una universitat online que ofereix estudis en administració
d’empreses, dret, humanitats i filologia catalana i que es va establir al Principat
d’Andorra el 2019. La Universitat Europea aposta per un model de qualitat
que ofereix als seus estudiants una metodologia única que inclou 5 períodes
d’admissió, assignatures seqüencials i una àmplia flexibilitat econòmica.
Actualment, la Universitat compta amb més d’un centenar d’estudiants entre
totes les branques de coneixement.

L’alcalde de Calonge Jordi Soler
va fer una visita per reprendre les
activitats conjuntes aturades per la
pandèmia
Sant Julià de Lòria i Calonge estan agermanades des de l’any 2006. Des
d’aleshores s’han compartit activitats, sobretot en els àmbits culturals,
esportiu i turístic. Lògicament, la pandèmia i les conseqüències que ha
provocat van fer que les activitats s’aturessin al 2020 i amb la intenció
de recuperar-les l’alcalde de la vila catalana, Jordi Soler va fer una
visita el 15 d’octubre.
Els cònsols Josep Majoral i Mireia Codina van rebre l’edil de la localitat
gironina al despatx de la setena planta de l’edifici administratiu del
Comú i durant la reunió van mostrar la seva predisposició a reprendre
els intercanvis d’activitats.
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OBRES I INFRAESTRUCTURES
El Govern va aprovar la licitació dels
treballs finals per atenuar els efectes de
les fortes pluges a la zona de Bixessarri

Comú de Sant Julià de Lòria

El nou pujador dels Fontanals del Pui
estarà enllestit a principis del 2022 i
tindrà únicament un sentit la de marxa
Dos mesos abans d’adjudicar els treballs, el Comú va celebrar una reunió
de informativa per explicar als veïns de la zona del Solà el projecte de
condicionament del pujador dels Fontanals del Pui, una obra que s’espera
que estigui enllestida a principis del 2022. Segons va explicar el cònsol
major, Josep Majoral, es tracta d’una actuació que ja va ser plantejada
durant l’últim any mandat de la darrera corporació, tot i que no es va dur a
terme per motius pressupostaris. Ara, “tenim partida pressupostària, hem
reprès el projecte i l’hem millorat”, va indicar.

El Govern va aprovar a principis de novembre la licitació de les obres
per complementar els treballs que ja s’havien portat a terme al quart de
Bixessarri. Després dels dos episodis de fortes pluges que van tenir lloc
l’estiu passat, el ministeri de Territori i Habitatge va iniciar el tràmit per
portar a terme diverses fases en les carreteres més afectades de la zona,
que van ser la CG-6 i la CS-610 i la darrera licitació afectava la zona d’Aixàs.
Les intenses pluges van provocar un desbordament al torrent d’Aixàs que
va provocar diversos danys materials a la CG-6 i a la CS-610. En una reunió
de poble que es va celebrar a finals del mes de juliol, el ministre Víctor
Filloy, va transmetre als veïns que es portarien a terme diverses obres per
tal de reconstruir el que s’havia fet malbé i, a més, millorar la zona per tal
d’atenuar els danys en cas que es tornessin a produir aiguats.
El projecte ve motivat “per dues peticions importants”. En primer lloc,
Majoral va explicar que existeix cert risc a l’encreuament del pujador i el nou
vial, ja que els vehicles que transiten en sentit baixada cap a la carretera
general se senten amb “una certa inseguretat”. D’altra banda, també es vol
condicionar la zona pel pas de vianants, fent el pujador menys elevat i
evitar futurs accidents com els que ja han tingut lloc.
Tot i que el cost de les obres estava sotmès a les ofertes que es poguessin
presentar, el pressupost per a la intervenció és d’uns 120.000 euros. Així
mateix, els treballs de condicionament només afectaran dos edificis de la
zona, tot i que de manera parcial, ja que per accedir a casa seva, els veïns
no podran entrar pel bar Canòlich, sinó que “hauran d’entrar per la part de
la carretera de Fontaneda”, just on hi ha l’hotel Sol Park. En aquest sentit, el
cònsol va dir que “esperem que siguin afectacions curtes, però demanem
paciència perquè és una millora per a tots”.

“Preveiem que el pujador dels Fontanals del Pui
quedi només en sentit pujada”.

Per tant, a l’agost ja es van adjudicar els treballs de recuperació de la calçada
de la CG-6 i la millora de la capacitat hidràulica a l’alçada de Bixessarri.
Finalment, es van licitar les obres d’estabilització del marge dret de la
plataforma de la carretera CS-610, amb un mur de maçoneria de secció
rectangular de 14 metres de longitud.
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Un cop els treballs estiguin finalitzats, pel que fa a la circulació hi haurà una
“diferència important”. Tal i com va comunicar el cònsol, “el que preveiem
nosaltres és que el pujador dels Fontanals del Pui quedi només en sentit
pujada”, per la qual cosa quan els veïns surtin de casa seva hauran de fer
la volta per l’hotel Sol Park i baixar per la carretera de Fontaneda, quan
actualment circulen pel pujador vehicles en ambdós sentits de la marxa, fet
que provoca certs inconvenients a causa de l’estretesa de la via.
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OBRES I INFRAESTRUCTURES
El Govern va declarar obra d’interès
nacional la plaça elevada projectada
sobre l’avinguda Rocafort
El Govern va aprovar a mitjans de desembre declarar projecte d’interès
nacional la construcció de la plaça pública elevada sobre part de l’avinguda
Rocafort i sobre part de l’avinguda Verge de Canòlich de Sant Julià de Lòria.
A més, la futura plaça sobrevolarà parcialment sobre el tram del riu Gran
Valira ubicat a la zona de les Arades, motiu pel qual es va declarar d’interès
nacional aquests treballs.

Comú de Sant Julià de Lòria

per part de les dues administracions públiques. L’elaboració compartida
aporta un benefici a l’interès públic general en tant que es crea un nou
espai públic per a la ciutadania i, a la vegada, es redueix el risc natural
d’inundabilitat a la zona.
Per tant, de forma coordinada entre l’Executiu i el Comú lauredià es durà
a terme una obra que correspon a competències governamentals, la
prevenció enfront del risc d’inundació i l’altra a competències comunals,
ja que la intenció és la creació d’un espai públic en format de plaça com a
nou equipament d’esbarjo per als ciutadans.
A més, la licitació, contractació i execució de l’obra en un sol expedient
administratiu donarà lloc a un estalvi pressupostari i de mitjans personals
de les administracions públiques, ja que els dos tipus d’actuacions
s’executarien en una sola licitació i contractació, possibilitant costos més
baixos per causa d’economia d’escala, i una reducció de les tramitacions
administratives. Cadascuna de les dues administracions assumirà el cost
d’aquella part dels treballs que corresponen a la seva competència.
El nou espai públic se sobreposaria al trànsit de vehicles de l’avinguda
Rocafort, que circularà per sota de la plaça.

El passat 13 de juliol, el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, i el
cònsol major, Josep Majoral, van signar un conveni de col•laboració per
executar les obres de l’espai públic de forma conjunta i coordinada. I és
que, la construcció, a la vegada, implicarà uns treballs complementaris de
prevenció enfront del risc d’inundació del riu.
D’aquesta manera, es durà tot a terme mitjançant una sola obra. Tenint en
compte que el projecte té dues funcionalitats diferenciades, es justifica que
sigui un projecte conjunt d’una única obra per coordinar-lo integralment

El Comú avança en la confecció del cadastre i ja té completats tres dels cinc
quarts de la parròquia
El Comú avança en la confecció del cadastre i ja s’ha completat el dels quarts de Bixessari, Nagol i Fontaneda i els pobles de Certers i Llumeneres.
S’ha fet el 30% d’Aixirivall i la zona del Trillà, a la carretera de Nagol. La previsió és que en els primers quatre mesos del 2022 estigui enllestit tot el
casc urbà. Durant la passada legislatura es van delimitar parcel•les a la zona de la Peguera.
Les darreres delimitacions s’han dut a terme a Aixirivall i a la zona de l’Hotel Bonavista i Prat del Riu, a la carretera de la Rabassa. Des de la
corporació es convoca els titulars de drets de propietat, de cens emfitèutic, de superfície i de concessió administrativa sobre béns immobles situats
a les zones indicades a assistir als actes de delimitació. Així mateix es recorda que l’assistència pot ser personal o a través d’un representant amb
poders suficients, i que l’absència dels titulars de béns immobles no suspendrà els actes d’identificació que seran practicats per la Comissió del
Cadastre sobre la base de les manifestacions de les restants persones assistents i de les informacions de què disposi l’esmentada comissió.
El Comú va posar en marxa l’any 2020 la comissió del Cadastre que està integrada pels cònsols i per tots els consellers, inclosos els de la minoria
de Desperta Laurèdia. També en formen part un tècnic de la corporació i l’UTE SJL que és l’encarregada dels treballs de camp per a l’obtenció de
dades i formació de la cartografia cadastral del Comú en fase 1. L’import total previst per a aquests treballs és de 725.000 euros.
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MEDI AMBIENT
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Una empresa farà un treball de camp a Claror amb l’objectiu principal de millorar
la qualitat de l’aigua

L’empresa Silvagrina farà a partir de la propera primavera un estudi de camp
a la zona de Claror per mirar de millorar la qualitat de l’aigua com a objectiu
primordial. Els treballs consisteixen en plantar una determinada llavor -la
planta es diu Festuca Eskia- a fi que el terreny no quedi despullat de plantes
perquè això augmenta de forma més que notable la sedimentació. “Un
terreny amb la terra crua i sense plantes té una erosionabilitat cent vegades
superior a un d’igual que en tingui”, explica l’enginyer agrònom Jordi Deu.

“Un terreny amb la terra crua i sense plantes
té una erosionabilitat cent vegades superior
a un d’igual que en tingui”.

Als anys 2015 i 2016, l’empresa ja va dur a terme estudis a la mateixa zona per
mirar d’aturar els problemes d’erosió que provocaven importants problemes
a la captació d’aigua potable a Escaldes-Engordany, arribant fins i tot a
bloquejar-ne el subministrament. Calia limitar la producció de sediments i
es van aplicar mesures per accelerar la recuperació de la vegetació, però els
treballs no es van arribar a completar.
Arran, però, d’aquestes accions, de les quals es va fer una publicació
científica conjuntament amb el CENMA, la Unió Europea es va interessar
perquè els resultats van ser força satisfactoris i ara Silvagrina ha guanyat
un concurs licitat per aquest organisme. Com a conseqüència del canvi
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climàtic, la UE preveu que pot haver més episodis de torrencialitat elevada
i volen recomanar determinades pràctiques i per això afavoreixen aquests
estudis experimentals. “La UE té calculat que per cada euro que inverteix en
prevenció estalvia set en mesures correctores davant possibles catàstrofes”,
sosté Deu.
A banda de millorar la qualitat de l’aigua, l’objectiu és també l’increment
de la restauració ambiental i la recuperació del paisatge. La Festuca Eskia
és una planta que té un escàs valor nutritiu per al bestiar perquè punxa i
el projecte contempla plantar-la amb diferents fertilitzants per veure quina
és la que millor funciona, ja que és el primer cop que es va servir aquesta
planta per fer repoblació en zones degradades en altitud.
L’enginyer va mantenir al novembre una trobada amb els cònsols per
explicar-los el projecte que Silvagrina pensa desenvolupar a la zona de
Claror, “bàsicament perquè és allà on vam començar la primera fase”.

“La UE té calculat que per cada euro que inverteix en
prevenció estalvia set en mesures correctores davant
possibles catàstrofes”.
El cònsol major Josep Majoral va manifestar que “aquí a Andorra també
tenim talent i com a Comú donem suport a aquestes iniciatives, i més encara
quan es tracta del nostre territori”.
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MANTENIMENT I SERVEIS
L’enllumenat de Nadal tenia 440
elements i es va instal•lar per tota la
parròquia

L’obertura de la Fira de Santa Llúcia va coincidir també amb l’acte inaugural
de l’encesa de l’enllumenat de Nadal en què el plat fort va ser una actuació
de saxo a duo entre Guillem Tudó i el joveníssim Pere González de Alaiza,
recent guanyador del Solo Youth Sax.
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El cònsol major de la parròquia Josep Majoral va fer una breu intervenció per
dir que “s’acosten dates molt especials” i que esperava que tot es pugués
desenvolupar amb la màxima normalitat que la situació ens permeti. Abans,
però hi va haver una llençada de focs artificials que van ser el preludi d’un cap
de setmana en què s’esperava que la gent s’acostés a les parades que hi havia a
la plaça de la Germandat amb tota mena de productes relacionats amb el Nadal.

Pel que fa a la il•luminació, es van instal·lar elements repartits per tota la
parròquia dels quals la majoria eren de lloguer i la resta propietat del Comú.
Entre els principals equipaments oficials decorats destacaven la façana de
l’edifici administratiu, la del Centre cultural i de congressos lauredià, la de la
Llar de Lòria, tot i que també n’hi havia a zones concretes com ara la plaça
Laurèdia, la plaça Pont del Solà i la plaça de la Germandat on trobavem la gran
bola nadalenca. Als quarts també hi havia diversa ornamentació lumínica.
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La ministra d’Afers Socials, Joventut i
Igualtat va explicar a la Llar de Lòria el
funcionament del certificat digital
Una trentena de padrins van assistir a una xerrada en què la ministra
d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés els va explicar el
funcionament del certificat digital i l’APP Salut. En companyia de dos
tècnics i en presència dels cònsols, Josep Majoral i Mireia Codina, la
ministra va fer el mateix que a totes les parròquies en resposta a una
demanda de la Federació de la Gent Gran.

Un cop feta la visita a totes les parròquies, es va fer un seguiment per
veure si alguna persona de Tràmits s’havia d’apropar a les llars per si algú
tenia alguna mena de dificultat o bé directament perquè encara no s’han
assabentat de l’existència d’aquesta aplicació.
Un dels avantatges de disposar de l’APP Salut és que es tindrà accés a
l’historial clínic “i portar-lo a sobre els dona molts avantatges”, va dir la
ministra. Més enllà d’aquest punt concret, Pallarés va comentar que durant
les trobades han copsat que els padrins també s’han interessat per altres
temes com ara les pensions i els diferents barems que existeixen.

El cas és que aquest sector de població té força interès en conèixer
els ajuts en matèria social com ara suport domiciliari, material, visites
mèdiques... i des del Govern es va pensar que tot això es podia vincular
a que la gent gran pogués disposar als seus dispositius mòbils de l’APP
Salut. “Aquesta aplicació funciona amb el certificat digital i té moltes
utilitats”, va explicar Pallarés.

Per la seva banda, el cònsol major va fer una valoració positiva de la
iniciativa en dir que “agraeixo al ministeri que s’hagin desplaçat perquè,
tot i tenir els nostres propis serveis, mai està de més que es doni
informació de primera mà als nostres padrins”. Majoral va destacar la
importància de la trobada perquè “quan parlem d’aplicacions i sistemes
digitals sempre surten dubtes, i més en el cas d’aquesta generació”, i va
recordar que ja hi ha una persona a la Llar de Lòria que dona classes
d’informàtica als usuaris.

La Llar de Lòria va celebrar la festa
de la Castanyada en dos torns per
complir amb les mesures COVID
La Llar de Lòria va celebrar la Castanyada amb un dinar que, per qüestió
d’aforament en compliment de les mesures COVID, van dividir en dos
dies. Un cop acabat l’àpat, va fer-se una petita celebració en què molts
dels assistents es van disfressar.
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Els sis nous membres del Consell d’Infants prenen possessió del càrrec
Jan Majoral Mir, Aina Queiros Cardoso, Paula Vidal Pallerola i Lucia Dias
Romano, de l’Escola Francesa i Enzo i Arlet Romero Serrano, de l’Escola
Andorrana van prendre possessió dels càrrecs com a consellers del
Consell d’Infants en una sessió celebrada a Casa Comuna.
La higiene, els accessos per a persones amb discapacitat i la cura per la
natura han estat, entre d’altres, les principals propostes de treball que
els nous electes van exposar als cònsols Josep Majoral i Mireia Codina
i a diversos consellers que es trobaven entre el públic. En relació a
les peticions fetes pels joves consellers, el cònsol va manifestar que
“s’adapten perfectament a la problemàtica de la parròquia perquè
moltes de les queixes que rebem per part de la ciutadania van en
aquesta línia”.
Majoral també va assegurar que “és important que els nens s’impliquin
i que nosaltres siguem capaços de donar-los aquesta possibilitat”. De
fet, en els mateixos termes es va expressar la presidenta d’Unicef,
Laura Álvarez que també va assistir a la sessió. Ella i el consol major
van signar el Memoràndum per renovar la insígnia de Ciutats Amigues
de la Infància que Sant Julià de Lòria va obtenir el 2017.

Alumnes de les escoles Francesa
i Andorrana van escollir sis nous
representants del Consell d’Infants
La constitució del 14è Consell d’Infants, que va tenir lloc el 22 de novembre,
va donar dues setmanes abans un primer pas amb les eleccions celebrades
a Casa Comuna. Alumnes de cinquè curs de les escoles Francesa i Andorrana
van triar sis representants, quatre del primer centre educatiu i dos del segon,
que se sumaven als altres dos que es van triar en la passada edició i que
completen el total dels vuit integrants.

“És una bona manera d’implicar els infants
en la presa de decisions i comptar
amb les seves opinions”.
En uns comicis presidits pels cònsols, Josep Majoral i Mireia Codina, en
presència dels consellers Maria Angels Marfany, Rossend Duró, Maria
Servat, Sonia Carrillo i Diana Sánchez, desenes d’alumnes van triar els seus
representants. Els elegits per l’Escola Francesa van ser Jan Majoral Mir, Aina
Queiros Cardoso, Paula Vidal Pallerola i Lucia Dias Romano. Per l’escola
andorrana han estat triats els germans Enzo i Arlet Romero Serrano.

D’aquesta manera es tornaven a celebrar les eleccions de forma presencial,
ja que les que van tenir lloc al 2020 es van fer a les aules dels centres
educatius degut a les mesures sanitàries derivades de la COVID-19, mentre
que bona part de les sessions plenàries es van fer de forma telemàtica.
Sobre aquest fet el cònsol va destacar la importància de tornar a Casa
Comuna perquè “venir a votar aquí és donar valor a la democràcia”.

Per al cònsol major, el Consell d’Infants “és una bona manera d’implicar els
infants en la presa de decisions i comptar amb les seves opinions és igual
d’important que la de la resta de ciutadans”. Majoral va continuar dient que
“ells tenen una visió de la parròquia que a vegades nosaltres la passem per
alt”. Sobre el nivell de compliment de les propostes que presenten els joves
consellers, el cònsol va manifestar que “normalment el que proposen són
coses bàsiques i necessàries i tirem endavant el 90% d’elles”.
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Majoral va demanar sinèrgies perquè
la parròquia esdevingui el pol educatiu
d’Andorra
El cònsol major Josep Majoral va aprofitar la inauguració del curs acadèmic
2021/2022 de la Universitat d’Andorra (UdA) per demanar sinèrgies a fi que
la parròquia de Sant Julià de Lòria “es consolidi com un campus universitari
nacional”. Majoral va començar la seva intervenció recordant que pertany a
una generació que va haver de marxar a fora a cursar estudis i en aquest sentit
va explicar que aquesta situació ara es pot revertir perquè “actualment, els
nostres joves ja poden escollir, i ben aviat, seran altres joves d’arreu del món
els que escolliran Andorra per créixer professionalment i personalment”.

Comú de Sant Julià de Lòria

La Universitat Carlemany es va
presentar en societat en un acte amb
la presència de les autoritats més
importants del país
La Universitat Carlemany es va presentar de forma oficial a principis
d’octubre en un acte celebrat a les instal•lacions del centre a Casa Ivo
que va comptar amb la presència de les principals autoritats del país, de
la parròquia i representants de la cúpula directiva del Grupo Planeta. Així,
van assistir, entre d’altres els cònsols de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral
i Mireia Codina; el cap de Govern, Xavier Espot; la Síndica General, Roser
Sunyé; la titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla i el
president del Grupo Planeta, José Creuheras.
El cònsol major va ser un dels intervinents a la cerimònia de parlaments
i va donar les gràcies al grup espanyol per instal•lar-se a la parròquia en
un moment d’incertesa general pels efectes de la COVID-19. “L’ampliació de
l’oferta educativa que suposa la Universitat Carlemany ve acompanyada
per la creació de llocs de treball coberts per andorrans en la seva majoria,
el que representa una molt bona notícia, i més en els temps que estem
vivint”, va manifestar Majoral.

El cònsol va fer aquestes consideracions en presència de nombroses
autoritats polítiques i acadèmiques del país entre les quals cal destacar el
cap de Govern Xavier Espot i el rector de l’UdA Miquel Nicolau que estaven
asseguts al seu costat en la taula presidencial. Espot va recollir el guant
llençat per Majoral i en el seu torn de paraula va dir que els plans del
Govern és que Sant Julià de Lòria sigui un referent educatiu perquè “cada
parròquia ha de tenir el seu pol econòmic d’atracció”.

Igualment, el cònsol va tornar a insistir en la necessitat de fer esforços
comuns entre els sectors públics i privats per treballar amb l’objectiu que
Sant Julià de Lòria esdevingui el campus universitari d’Andorra. Aquest
missatge va ser secundat pel cap de Govern que va assegurar estar
convençut que “Sant Julià de Lòria esdevindrà un pol educatiu”.

De la seva banda, el rector va agrair el suport que “el Comú sempre ens dona”
i va recordar l’acord que va permetre que l’antiga oficina de Naturlandia sigui
ara un apèndix de l’UdA. Fet aquest darrer que es va produir justament quan
la universitat necessitava més espais per atendre les classes presencials
degut a les problemàtiques d’aforament i distàncies provocades per la
COVID-19.
L’acte va començar amb una petita interpretació a càrrec de l’acordionista
Gautier Blanchard de l’Institut de Música d’Andorra la Vella i va posar el
punt i final amb el lliurament de les titulacions als graduats en diverses
disciplines del curs passat. Entre mig va tenir lloc la tradicional conferència
d’un personatge convidat, honor que enguany va recaure en la doctora
en Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona, Carme Junyent, que
va oferir una ponència sota el títol “De la llengua no sexista a la llengua
inclusiva: ha servit d’alguna cosa?”. Com a dada significativa, destacar que el
curs 2021/2022 és el primer en que l’UdA supera els sis centenars d’alumnes.

De la seva banda, des del Grup Planeta, el director de Planeta Formación y
Universidades, Carlos Giménez i el president del conglomerat empresarial,
José Creuheras van definir Andorra com un lloc ideal per ubicar-se i van
mencionar les personalitats que des de fa temps que treballaven en
l’arribada d’aquesta universitat al nostre país. Entre ells, l’excap de Govern
Albert Pintat present a l’acte. També van tenir paraules d’agraïment per a
la propietat de Casa Ivo, la família Fiter Vilajoana.
La Universitat Carlemany va obrir les portes l’any passat i pertany a la
divisió Planeta Formación y Universidades, la xarxa internacional d’estudis
superiors del grup espanyol, propietari també del gegant de la comunicació
Atresmedia. El rector, Ramon Copons, va subratllar que el centre està
orientat al desenvolupament sostenible i busca contribuir a l’accés al
mercat laboral del seu alumnat mitjançant una educació de qualitat. A
l’octubre es va iniciar el curs acadèmic oferint vuit titulacions de grau i
amb més de 1.200 alumnes de cinquanta nacionalitats diferents.
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Un escultura per retre homenatge a les víctimes de la COVID-19

La plaça del Solà ha estat l’indret escollit pel Comú per a la instal•lació d’una escultura que vol retre homenatge a les víctimes de la COVID-19. Sota el títol
‘Procés’, l’artista Angel Calvente ha dissenyat una obra formada per una mà que sustenta una persona despullada i amb mascareta en posició de submissió.
Segons va detallar l’escultor en la presentació de l’obra, la mà vol simbolitzar el suport de la societat a les víctimes de la pandèmia, mentre que la figura de
sobre, de color negre i d’estètica realista, té la voluntat d’apropar-se més a l’aspecte humà gràcies a la incorporació de taques blanques i cicatrius.
De fet, Calvente va declarar que la intenció de l’obra, creada amb resina amb pols de marbre i acer corten, “és afavorir una lectura ràpida de la situació que
estem vivint, especialment gràcies a la incorporació de la mascareta”. A més, durant les nits s’il•luminarà la mà que sustenta la figura representant “una mena
d’ofrena a les víctimes de la Covid que ja no estan amb nosaltres”.
El cònsol major, Josep Majoral, va posar en relleu que l’indret escollit es va triar amb tota la intenció perquè “és una plaça que té molt pas de vehicles” i, per
tant, “és l’espai que es mereix una obra d’art d’aquesta qualitat”, per la qual cosa també es vol que sigui una escultura “molt vista”. A més, va indicar que
l’encàrrec ja es va encomanar a principis d’agost, i per fer-lo realitat, la corporació hi ha destinat un pressupost de 30.000 euros.
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Els comuns van prendre part en el 41è
Congrés de Poders Locals i Regionals
del Consell d’Europa
Els cònsols majors d’Andorra la Vella i d’Ordino, Conxita Marsol i Josep Àngel
Mortés van ser els representants dels comuns que van assistir a la 41ena
edició del Congrés de Poders Locals i Regionals. La cita es tornava a celebrar
per primer cop a Estrasburg de manera presencial després de la pandèmia.
La recuperació post-COVID va centrar una bona part del congrés, que es va
celebrar a finals d’octubre i al qual també van assistir l’ambaixador d’Andorra
al Consell d’Europa, Joan Forner, i el secretari de la delegació i de la Reunió
de Cònsols, Isaac Pérez.

Comú de Sant Julià de Lòria

Vestergaard Knudsen, secretari general adjunt de l’Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). L’ordre del dia incloïa,
de fet, debats sobre els desafiaments de les ciutats post-COVID.
Els reptes de les qüestions migratòries es van examinar al voltant de dos
debats: Regions i diàspora, i Migració: reptes persistents per a ciutats i
regions, amb la participació de l’ambaixador Drahoslav Štefánek, representant
especial del secretari general del Consell d’Europa sobre migració i els
refugiats, i Erini Dourou, ponent del Congrés sobre temes migratoris. De
fet, els municipis de Torres Vedras (Portugal), Argostoli (Grècia) i Salford
(Regne Unit) van ser reconeguts per les iniciatives desenvolupades per a la
integració de la comunitat gitana als territoris respectius.
Com a part del seguiment del respecte a la Carta Europea de l’Autogovern
Local per part dels estats membres del Consell d’Europa, el Congrés va adoptar
els informes de seguiment d’Albània, Xipre, els Països Baixos, Macedònia del
Nord i Espanya. Entre les personalitats convidades, a més del governador
designat del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa i el secretari
general adjunt de l’OCDE, hi havia la viceministra de l’Interior d’Albània,
Romina Kuko, el ministre de l’Interior de Xipre, Nicos Nouris, el secretari
d’Estat de Política de Seguretat d’Hongria, Péter Sztáray, el viceministre
d’Afers Territorials de Macedònia del Nord, Zoran Dimitrovski, i la secretària
general de Coordinació Territorial d’Espanya, Miryam Alvarez Páez.

En el context de la crisi sanitària, el Congrés va viure un debat sobre les
palanques de la recuperació post-Covid amb Carlo Monticelli, governador
designat del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa, i Ulrik

Correos i La Poste ofereixen els seus
serveis en una mateixa oficina ubicada
a la plaça Major
Correos i La Poste van donar un pas en benefici del ciutadà i van decidir
compartir oficina des de la qual oferir els seus serveis. Un local situat al
número 14 de la plaça Major acull des del 25 d’octubre la seu a la nostra
parròquia de les dues companyies postals dels nostres veïns del sud
i del nord. La Poste, que encara continua operant a les dependències
de l’edifici El Molí, traslladarà el servei a partir del gener, mentre que
Correos ja està plenament operatiu en la nova ubicació.

L’associació de comuns d’Andorra participa des de 1994 al Congrés de
Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa, que se celebra dos cops
l’any. Aquesta va ser la primera participació andorrana presencial dels
actuals equips comunals sorgits de les urnes el desembre del 2019, ja
que les darreres sessions s’havien dut a terme de manera telemàtica. Els
comuns d’Andorra van ser representats de manera presencial a Estrasburg
per última vegada l’octubre del 2019 amb els aleshores cònsols majors de
La Massana, David Baró, i d’Escaldes-Engordany, Trini Marín.

A l’acte també hi va assistir el vicesecretari general de Correos, José
Luis Pérez Pastor que va assegurar que “és una nova aposta que fem
per passar d’una oficina postal clàssica a una multiservei”. La idea, va
explicar, “és apropar al ciutadà un major nombre de serveis” a banda
dels tradicionals d’enviament de cartes i paquets, tot i que no va
precisar quins seran.
Des de l’any 2006, La Poste ve prestant els serveis en dependències
comunals i amb personal de la corporació pel que fa la recollida i
entrega de cartes i paquets en el servei de Tràmits.

L’any passat es va saber que l’antiga oficina del servei espanyol, situada
a escassos metres de l’actual, havia de tancar les portes per unes
obres que vol fer la propietat i això suposava la pèrdua de l’espai i del
servei. Des del Comú es van fer llavors una sèrie de contactes que han
culminat en aquesta nova oficina situada a Cal Estevet de la qual el
Comú n’assumeix el lloguer. El cònsol major, Josep Majoral va “agrair la
bona predisposició per part de tothom per donar un millor servei”. De
fet, si no s’hagués assolit aquest acord, l’alternativa per als usuaris de la
companyia espanyola hauria estat desplaçar-se fins a la capital.
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La novena edició del Canòlich Music Festival va apostar per artistes del país
i va aplegar fins a 2.500 joves
El festival de música cristiana Canòlich Music Festival va arribar a la novena
edició amb l’objectiu intacte d’unir la música, les inquietuds juvenils i
l’espiritualitat. Superades les limitacions que es van establir durant l’any
2020 a causa de la pandèmia, enguany el festival tornava amb energia
renovada i amb propostes diferents.
Una de les novetats va ser l’aposta per artistes del país. Així, Ladis Baró,
Patxi Leiva, Quim Salvat, Guillem Tudó i l’Esbart Laurèdia van ser alguns dels
convidats a prendre part en el certamen. La segona de les novetats és que
la música va arribar a les escoles del país per apropar l’esperit del festival
a l’alumnat.
El lema d’enguany era “Confia i enlaira’t” i cercava l’adaptació en el seu
format, amb la visita dels músics Cesc Sansalvadó i Guillermo Lasheras a
les escoles dels joves de tercer i quart d’ESO de les escoles del Principat els
dies 17, 18 i 19 de novembre. En aquest sentit, el membre de l’organització
Fito Tugues va comentar que “és el primer cop que des del festival entrem
als centres escolars i enguany hem pensat que estaria bé fer-ho per
augmentar la participació”.
El rector de la parròquia mossèn Pepe Chisvert va subratllar que el lema
té la base en el fet que “venim d’un any 2020 difícil i ara el que volem és
injectar confiança i optimisme en els joves i fer de la música un fil conductor
que ajudi a tornar a enlairar-nos”. Per la seva banda, la cònsol menor Mireia
Codina va assegurar que “el festival és un element més que ens agrada
organitzar perquè son actes que provoquen moviment, i en aquest cas
moviment de valors el que suposa un valor afegit”.
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Els plats forts del certamen van ser una botifarrada a la Plaça Germandat
i un concert al migdia a l’Auditori Claror a càrrec del cantant Grilex i un
concert a l’Auditori Claror amb músics andorrans i de fora d’Andorra, un
berenar i la ja tradicional Eucaristia, que enguany va ser presidida per
l’Arquebisbe i Copríncep Joan-Enric Vives i animada amb les intervencions
musicals de Worship.cat, a l’església parroquial de Sant Julià de Lòria.
En aquesta ocasió, i seguint la iniciativa de l’any passat, es va tornar a
proposar als joves que prenguessin part en un concurs de vídeos a la xarxa
social Tik-Tok, amb els hashtags #canolichmusic21 i #confiaienlairat, amb
interpretacions de cançons dels músics participants. Els vídeos havien de
tenir en compte una bona coreografia i transmetre els valors cristians.
Com a mètode, el Canòlich Music Festival vol que la música sigui una eina per
al creixement dels joves, per la seva introspecció i alhora per la expressió de
les seves preocupacions. En aquest sentit, la Delegació d’Ensenyament del
Bisbat d’Urgell, juntament amb la Delegació de Joventut, han tingut l’objectiu
de cercar grups i músics que amb la transmissió de valors positius, ajudin a
connectar amb l’espiritualitat i la recerca del que és transcendent. “Tots van
tocar temes musicals carregats de valors i de vida, que anaven en la línia del
festival”, va destacar mossèn Pepe Chisvert.
El rector de la parròquia també va expressar la satisfacció pel bon
desenvolupament i l’èxit de participació del festival que va aplegar fins a
2.500 joves. “Ja fa nou anys que el fem i això vol dir que està plenament
consolidat”, va destacar Chisvert, que també va posar en relleu el fet que es
va poder celebrar malgrat la situació pandèmica.
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El psicòleg Tomás Navarro va triar
l’auditori Rocafort per presentar el seu
tercer llibre “Piensa Bonito”
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La Cambra de Comerç va convocar el
24è concurs nacional d’aparadors
de Nadal
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra va publicar les
bases de la 24a edició del concurs d’aparadors de Nadal adreçat a tots
els comerços que operen en territori nacional i disposin d’aparador
a peu de carrer. Els establiments participants havien d’estar decorats
del 7 de desembre al 6 de gener i el motiu fonamental de la decoració
havia de ser el Nadal, tot i que el tema podia ser de creativitat lliure.
El jurat integrat per un representant del Club de Màrqueting, un
representant d’Andorra Sostenible, un representant de l’àrea de
Comerç, Competència i Consum, així com un tècnic de prestigi
reconegut, un membre del Ple de la Cambra i el secretari del jurat, va
visitar els comerços participants entre el 9 i el 15 de desembre.

L’auditori Rocafort va ser l’escenari triat pel psicòleg Tomás Navarro per
presentar el seu nou llibre “Piensa Bonito”. Després de publicar “Fortaleza
Emocional” i “Wabi Sabi Aprender a aceptar la imperfección”, Navarro ens
apropa la idea que pensar bonic és una forma de pensar en benefici de
nosaltres mateixos. La idea és que els nostres pensaments ens poden
fer créixer com a persones o bé limitar-nos en funció de si pensem bé o
malament. En aquest sentit, l’autor ens revela que hi ha vuit errors molt
comuns de pensament com ara la rapidesa, la superficialitat, la importància
del que no és rellevant i l’extracció de conclusions i presa de decisions en
moments anímicament baixos.

El cònsol major Josep Majoral va ser l’encarregat de presentar l’acte i va
manifestar que “estic convençut que l’ha escrit amb la ferma voluntat
d’ajudar-nos a ser millors persones i afrontar d’una forma menys angoixant
les adversitats”. Posteriorment es va obrir un diàleg entre el propi autor
i la moderadora Mònica Bordas que va servir per desenvolupar més
detalladament la temàtica del llibre.
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El veredicte que es farà públic l’11 de gener es basarà en l’originalitat,
l’impacte comercial, la qualitat artística, la sostenibilitat i la temàtica
UNICEF: REIMAGINEM un món millor per als infants” amb l’harmonia
cromàtica del color BLAU.

A la nostra parròquia només un comerç es va presentar al concurs. Es
tracta de la botiga d’alimentació ecològica El Racó de l’Anna, situat a
l’avinguda Verge de Canòlich.
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La 59a Temporada de Teatre va tornar a
apostar per les produccions nacionals
A l’octubre va arrencar la 59a Temporada de Teatre conjunta entre Sant Julià
de Lòria i Andorra la Vella. Com a novetat, per aquesta edició, la capital
va recuperar el 100% d’aforament als seus dos espectacles al Centre de
congressos, mentre que a Sant Julià de Lòria es va mantenir en el 70%.
La nostra parròquia va apostar per produccions de la JONCA i de l’Escena
Nacional d’Andorra (ENA), una de les quals dirigida per Roger Casamajor,
i Andorra la Vella va triar mantenir l’humor com a eix principal dels seus
espectacles amb una obra de Guillem Albà.
Durant la presentació de la nova temporada, la cònsol menor de Sant Julià
de Lòria, Mireia Codina, va exposar que pel que fa a l’aforament, “hem
decidit començar a poc a poc” i per això no es va omplir el Claror en cap
representació. De la seva banda, el conseller de Cultura i Promoció Turística
d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, va justificar obrir al màxim de capacitat
en dir que “volem apostar perquè es comenci a normalitzar l’aforament als
teatres”. Per accedir-hi, s’havia d’acreditar estar vacunat amb el certificat
de vaccinació, presentar una prova PCR o TMA recent, un test d’antígens o
haver passat la malaltia. La mascareta també era obligatòria durant tota la
representació.
El cartell va començar el 9 d’octubre a l’Auditori Claror amb l’obra ‘Arrels
d’Arreu’, una producció de la JOCAND dirigida per Ester Nadal amb l’objectiu
de “començar a treballar un altre tipus de proposta teatral”, tal i com va
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explicar el director artístic de l’ENA, Alfons Casal. L’obra relata el pont
generacional entre els avis i els nets, i mostra que no hi ha tantes diferències
entre les dues generacions.
La següent proposta al Claror va ser ‘Quatre dones i el sol’ del dramaturg
francès Jordi Pere Cerdà i dirigida per Roger Casamajor, amb la producció
de l’ENA. Es van oferir dues representacions, el dijous 28 i el divendres 29
d’octubre. Amb la finalitat de preparar a consciència aquesta obra, l’ENA
es va instal•lar al mes d’agost com a residència artística per a treballar
l’obra. Així, Casamajor, que s’estrenava en la direcció, va explicar que “hem
plantejat la representació de forma professional, assajant cada dia, amb
l’objectiu de poder portar l’espectacle fora d’Andorra”. En aquest sentit,
Casal va confirmar que ja hi ha converses amb diferents sales de cara el
2022. El fil conductor és la lluita de quatre dones que viuen aïllades a la
muntanya en la cerca de la seva llibertat tant física com espiritual.
La novetat d’enguany pel que fa al Claror ha estat la inclusió en el programa
de dues obres en francès per aprofitar la programació de l’ambaixada
francesa. La primera va ser ‘La nuit du cerf’ de la companyia Cirque Le Roux
el dimecres 24 de novembre, i la segona l’obra infantil ‘Prise de terre’, de la
companyia Le Poisson Soluble.
La cònsol menor va comentar que ja havien fet alguna obra en francès per
a públic infantil i que havia tingut molt èxit. “Li volem donar força i sortida
pels escolars de l’escola francesa”, va indicar. Com és habitual, la temporada
al Claror es va tancar amb les quatre representacions dels Pastorets per les
festes de Nadal i Reis.
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Mig centenar de propostes i el
doble d’artistes a la segona edició
del projecte La Cultura no s’Atura
La segona edició de ‘La Cultura no s’Atura’ suma 50 propostes
i implica més de 100 artistes i creadors de totes les disciplines
(actors, escriptors i poetes, músics i intèrprets, cineastes,
ballarins, escenògrafs, directors de teatre, de cinema i de dansa,
pintors, escultors i fotògrafs...). A més, també hi ha una dotzena
d’empreses del sector de la indústria cultural entre galeries
d’art, productores audiovisuals, editorials, llibreries, empreses de
comunicació cultural i els Cinemes Illa Carlemany.

Comú de Sant Julià de Lòria

El Cercle de les Arts va lliurar els premis
del “Cartell Arts Andorra” després de la
suspensió de l’any passat per
la COVID-19
Sant Julià de Lòria acull des de fa molts anys la cerimònia de lliurament
de premis “Cartell Arts Andorra” organitzada pel Cercle de les Arts i de les
Lletres que el 2020 es va haver de suspendre per la pandèmia. Enguany, el
vestíbul del Centre cultural va tornar a acollir l’acte que tradicionalment ve
acompanyat de l’exposició des les obres presentades.
En un acte presidit pel cònsol major, Josep Majoral i el president de l’entitat,
Joan Burgués, els artistes Ernest Descals i Nerea Aixàs van rebre els guardons
més importants: el Premi Crèdit Andorrà de Pintura i l’accèssit del Premi
Crèdit Andorrà d’Escultura, respectivament.

Aquesta edició compta amb tots els comuns després que el
d’Escaldes-Engordany es decidís a sumar-se al ministeri de Cultura
i Esports i a la resta de corporacions locals per a l’organització
conjunta de la programació, amb l’objectiu de contribuir a
dinamitzar la vida cultural andorrana.
Després de la bona acollida de la primera edició, el programa
d’activitats ‘La cultura no s’atura’ es va presentar amb un nou i
variat ventall de propostes repartides per tot el territori.
Com en l’edició anterior les activitats engloben els principals
sectors i s’han designat cinc coordinadors per seleccionar i
programar les propostes de cada àmbit. Són Toni Gibert (música),
Maria Cucurull (editorial), Txell Díaz (arts escèniques), PaulAlexandre Nicolas (arts plàstiques) i Hèctor Mas (audiovisuals).
Les activitats van començar el 30 de novembre i conclouran el
pròxim 27 de març amb nou concerts, 8 actes literaris, 11 d’arts
plàstiques, 9 d’arts escèniques i 10 audiovisuals. Tots els actes
tindran lloc amb el seguiment estricte de les mesures de protecció
establertes pel ministeri de Salut en cada moment. Es distribuiran
5.000 programes i hi haurà un vídeo promocional que es difondrà
en cinema, xarxes socials i You Tube.
“Un any més, hem traspassat les fronteres de la gestió cultural
per assumir una competència compartida en la programació de
les activitats, gràcies a la disponibilitat de les administracions
implicades”, va ressaltat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva,
durant la presentació de la nova programació. La cònsol menor
d’Ordino, Eva Choy, va destacar la importància de la coordinació
entre les administracions per a la programació cultural i es va
mostrar satisfeta que la segona edició pugui comptar amb la
implicació dels set comuns.
Entre la cinquantena d’actes destaca l’homenatge que es farà a
Rosa Mari Sorribes amb la projecció de la pel•lícula del seu marit
Jordi Gigó “La perversa caricia de Satán” de l’any 1976. Aquesta
activitat es realitzarà el 20 de gener al Centre de Congressos
d’Andorra la Vella.
El pressupost de la segona edició estarà al voltant dels 150.000
euros que aportaran Govern i els comuns. La xifra inclou els actes
i la campanya de comunicació.
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El premi de pintura, dotat amb 2.500 euros, se’l va endur el manresà Descals
amb l’obra “Noia amb telèfon i ordinador”. Concretament, es tracta d’una
obra inspirada en l’interior d’una cafeteria que representa la vida quotidiana
i contemporània, en línia amb altres treballs del mateix autor. L’artista
va defensar el fet de pintar “coses que has viscut o que vius, escenes de
personatges pròxims, que ens envolten”, ja que la pintura “és un recordatori
a amors passats”.
L’obra es troba pintada amb oli sobre tela, i en ella, Descals busca destacar
l’expressió del personatge central, que es troba envoltat d’elements que tenen
com a objectiu donar-li una atmosfera precisa. En aquest premi, també es van
concedir dues mencions honorífiques, una a Josep Plajà per l’obra ‘Avui ens
quedem a casa’, i una altra a Samantha Bosque per “Behind the windows VI”.
En el cas de l’escultura, el premi dotat amb 2.500 euros ha quedat desert,
però es va entregar un accèssit de 1.000 euros a l’artista Nerea Aixàs per
l’escultura “Deconstrucció”, una de les seves primeres peces amb ferro colat.
De fet, tot i la llarga trajectòria treballant amb metall, va decidir presentar
al certamen una peça inèdita d’una sèrie d’obres que tenen el cub com a
element central amb la tècnica de la fosa com a novetat. Aixàs va explicar
que l’obra juga amb els espais i va afegir que quan treballa la peça sempre
se la imagina en un format molt gran.
També es van donar els premis de disseny gràfic dotats pel Ministeri de
Cultura, Joventut i Esports, classificats en sis categories.
Totes les modalitats estaven dotades amb 350 euros, a excepció de la del
llibre que era de 500 i que va anar a parar a mans de Núria Publicitat. Quant
a la resta, en la modalitat de cartells va guanyar Toni Colom; en la de fullets,
pàgina web i publicitat, el millor va ser Josep Maria Baró; i finalment, Núria
Publicitat també va estar guardonada en la modalitat de revistes.
Per altra banda, en els premis de fotografia Joan Burgés, Alèxia Navarro
amb la col•lecció “Arquitectura minimalista”, Javier Yárnoz amb “Recuerdos
de un pasado” i José Lara amb “Paisajes Interiores’” van ser els guanyadors
amb 300, 200 i 100 euros respectivament. Finalment, els premis de dibuix
dotats per illa Carlemany mitjançant una targeta regal de 1.000 euros pel
primer i de 500 euros pel segon, van ser per a Josep Plajà amb “Sortirem a
pescar” i “Oxitocina” de Natàlia Crespo.
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L’alt nivell dels participants del Gran
Premi Musical Lauredià va fer que els
tres primers premis fossin ex-aequo
L’auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià va acollir l’acte
de lliurament de guardons del Gran Premi Musical Lauredià, un esdeveniment
en el qual hi va haver més premiats dels previstos gràcies a la gran qualitat
de les actuacions dels finalistes que van actuar durant quatre dies davant
un jurat integrat per cinc especialistes.
Així, Moser String Quart i D’ Takita Jam Duo van ser les dues formacions
que es van fer amb la primera posició i van ser guardonades amb 4.000
euros, un premi atorgat pel Comú. Aquest primer lloc, a més, els va donar
la possibilitat de participar en un cicle de quatre concerts en escenaris
internacionals de renom.

El Gran Premi Musical Lauredià tancava d’aquesta manera un certamen
que es va iniciar al juny a Verona (Itàlia). En aquell moment van ser 90 les
inscripcions que es van rebre i després d’un primer cribratge van ser una
quarantena els artistes que van prendre part en la final disputada a Sant
Julià de Lòria.

El segon premi també es va donar ‘ex aequo’ a Lev Davidov i Mickail Kazakov
que van rebre un premi en metàl•lic patrocinat pel ministeri de Cultura i
Esports per valor de 2.000 euros. La tercera posició, dotada amb 1.000 euros
aportats per Vall Banc va anar a parar a mans de Vladimir Avdeichev i el
duet format per Alessandra Afanasyeeva i Jean Redon.

El director artístic de la mostra, Federico Gianello, va definir la parròquia
com “un lloc interessant per a la música i per a l’organització del concurs”, i
va posar en relleu que aquest projecte “pot ser revolucionari dins del món
de la música”, especialment en un moment en què “hem de salvaguardar la
música de l’art i apropar-la a les noves generacions de músics”. Gianello va
reconèixer la dificultat que va suposar per al jurat escollir els guanyadors,
manifestant que alguns dels artistes que es van presentar al certamen
van mostrar la preparació suficient per iniciar una carrera internacional,
mentre que d’altres ho podran fer a mitjà termini. Així mateix, va ressaltar la
importància de connectar institucions a nivell internacional, ja que esdevé
un punt a favor pels músics d’arreu.

En aquest sentit, cal destacar que el jurat no va atorgar el Primer Gran Premi
que estava valorat en 5.000 euros i també oferia la possibilitat de participar
en un cicle de concerts internacional. Precisament, és per aquest motiu que
els primers classificats van rebre un premi de 4.000 euros en comptes de
3.000, tal com estava previst inicialment.
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La Unesco va deixar Sant Julià de Lòria
fora de la Xarxa de Ciutats Creatives

Comú de Sant Julià de Lòria

Un acord amb l’Ajuntament de
Terrassa per organitzar un certamen
d’audiovisuals
El Comú de Sant Julià de Lòria i l’Ajuntament de Terrassa van signar a mitjans de
novembre un acord de col•laboració per organitzar un certamen d’audiovisuals.
L’entesa la van rubricar el cònsol major, Josep Majoral i la segona tinent
d’alcalde l’Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Núria Marín,
justament al Parc Audiovisual de la localitat barcelonina, i van nomenar la
mostra amb el nom d’”Immaterials”.
Immaterials és un certamen d’audiovisuals i curtmetratges sobre artesania,
cultura popular i patrimoni immaterial adreçat a totes les ciutats que formen la
Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO, acompanyat d’actes com conferències
i taules rodones sobre aquesta temàtica general o concreta.

Un cop coneguda la llista de les localitats que han entrat a formar part
de la Xarxa de Ciutats Creatives de la Unesco l’any 2021 i vist que no hi
apareixia Sant Julià de Lòria, el Comú va assumir que no havia aconseguit
la nominació com a ciutat creativa. En espera de saber els motius, la
corporació ho va notificar als mitjans de comunicació mitjançant una
nota en què, entre d’altres aspectes, s’assenyalava que es valorava la
possibilitat de tornar-ho a intentar.

La primera edició tindrà lloc el novembre de 2022, amb alguns actes presencials
a Terrassa i d’altres a Sant Julià de Lòria, encara que també es té la intenció
que pugui ser seguit de manera virtual. Les següents edicions es preveuen
celebrar-se a les diferents ciutats de la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO.

Mentrestant, el Comú va fer arribar “el nostre sincer agraïment a totes
les persones i institucions que durant tots aquests mesos han cregut
en el projecte i han posat talent i il•lusió en el procés d’elaboració de la
candidatura”.
Des de la corporació es valora molt positivament tot el procés, que ha
resultat d’allò més enriquidor, tant per a la part política, com per a la
tècnica, ja que ha servit per “posar en valor el potencial de la parròquia i
dels nostres artistes, dels quals ens sentim molt orgullosos”.
Al Comú es té la ferma convicció que la parròquia compta amb prou
potencial per formar part de la Xarxa de Ciutats Creatives de la Unesco i
per aquest motiu es continuarà treballant en la promoció de la cultura, dels
nostres artistes i artesans.
El cònsol major, Josep Majoral, va admetre que la part negativa de la decisió
“és la decepció pel fet de no tenir el distintiu”, fet que considera “una
llàstima”. Tot i això, i recordant que “sempre em vull quedar amb la part
positiva”, va assegurar que fins i tot, ell mateix “que fa anys que estic en
política, he descobert coses que no sabia”.
Majoral valora la “feina transversal” que s’ha pogut impulsar, part del resultat
del qual és “un llibre i una pel•lícula” i el fet que s’hagi “traçat un full de
ruta amb el món de la cultura”. Igualment, va destacar altres iniciatives que
ja són una realitat com l’acord audiovisual amb Terrassa i l’exposició de
Sergi Mas. “Que l’hàgim obtingut o no, no canvia que continuarem treballant
per la cultura”, va dir.
De fet, el Comú està “convençut” que Sant Julià de Lòria “compta amb prou
potencial per formar part de la Xarxa de Ciutats Creatives de la Unesco”. Per
això, es mantindrà l’aposta per “la promoció dels nostres artistes i artesans,
i col•laborant amb les entitats lauredianes”. I, de cara al futur, no es descarta
tornar a presentar una candidatura. “Esperem primer aquests resultats
oficials; saber el perquè no ens ho han donat i treballar per millorar”, va
indicar el mandatari.
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La ciutat de Terrassa ha acompanyat Sant Julià de Lòria en els treballs de
preparació de la candidatura a la Xarxa de Ciutats Creatives de l’UNESCO
que finalment no ha estat reeixida. Un dels objectius a desenvolupar per
Sant Julià de Lòria respecte a aquesta candidatura era un certamen de
produccions audiovisuals al voltant dels patrimonis immaterials de ciutats i
regions d’arreu del món.
En el cas de Terrassa és la cultura castellera, en cas d’Andorra i Sant Julià de
Lòria és la tradició fallaire. Ambdós casos són reconeguts com a Patrimoni
Immaterial de la Humanitat de la UNESCO i per aquesta raó es va decidir
batejar el certamen amb el nom d’“Immaterials”.
La bona sintonia entre Terrassa i Sant Julià de Lòria i el fet que la primera sigui
Ciutat Creativa en Cinema des del 2017, van ser l’espurna que va encendre
la idea d’una col•laboració en l’organització del certamen d’audiovisuals de
promoció i documentals sota el nom d’”Immaterials”.
És una gran oportunitat per Sant Julià de Lòria engegar el camí d’aquest
certament de d’audiovisuals de la mà de la ciutat de Terrassa, referent en el món
de l’audiovisual. En la trobada va participar una representació de l’Associació
d’Igualada per la UNESCO que acompanya i dona suport al projecte.
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El Pare Noel va rebre a Casa Comuna els
infants que havien fet la reserva prèvia
per veure’l i donar-li la carta

Des de les 11 del matí del dia 24 de desembre i fins les 19 hores amb una
pausa entre les 13 i les 16 hores, el Pare Noel va anar rebent els nens i
nenes que havien fet la reserva prèvia per visitar-lo. Els primers no es van
fer esperar, i després que les ajudants del també conegut com Sant Nicolau
haguessin comprovat que figuraven a la llista de reserves, van poder entrar
a la sala de la llar de foc de la seu de la sobirania parroquial per xerrar una
estona amb ell i fer-li entrega de la carta.
“Com et dius?”, els va demanar el Pare Noel en un primer moment, per
després preguntar-los si feien bondat a casa i a l’escola i si havien demanat
moltes coses. Les visites van ser breus, d’uns tres o quatre minuts i amb el
dispositiu preparat s’entrava per una porta i se sortia per una altra.

Comú de Sant Julià de Lòria

Un tió a l’aire lliure
Com és tradicional el dia de Sant Esteve es va fer cagar el
tió. Enguany el bon temps va permetre fer-ho a la plaça de la
Germandat on desenes de nens i nenes es van apropar per veure
si el tió els feia algun regal.

La jornada va transcórrer de manera molt plàcida amb
l’amenització de la companyia Coloraines que va anar alternant
cançons pròpies del Nadal amb les bastonades que els nens van
donar-li al tió per fer-lo cagar.
El fet de celebrar-ho a l’aire lliure i de forma molt ordenada va ser
un factor molt positiu i valorable tenint en compte l’alt nivell de
contagis de COVID-19 que hi havia per la variant Òmicron.

En paral•lel, es van organitzar altres activitats com ara un taller de nadales a
l’Escola d’Art i uns jocs tradicionals a l’aire lliure a la plaça de la Germandat
i alguns nens es van decantar pel primer i d’altres pel segon. En una cosa,
però, van coincidir tots i és en que aquell dia havien d’anar a dormir d’hora
per veure si els seus desitjos s’havien complert l’endemà.
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La Fira de Santa Llúcia es va celebrar
a la plaça de la Germandat i calia
passaport COVID per accedir al recinte
La Fira de Santa Llúcia que es va celebrar els dies 3, 4 i 5 de desembre, a la
plaça de la Germandat va tenir com a gran novetat la presentació d’un torró
elaborat en part amb productes de Sant Julià de Lòria com ara mel Autèntic i
Ratassia de la Carmeta. I en la vessant de mesures sanitàries, tot i celebrar-se
en un recinte a l’aire lliure, calia presentar el passaport COVID per accedir-hi.
Música, tallers, jocs i una trentena de parades amb tota mena de productes
relacionats amb el Nadal van conformar una de les fires més entranyables
del calendari lauredià. La Coral Rocafort, Andorra Lírica i Guillem Tudó van
ser alguns dels músics o grups que van amenitzar la mostra durant el cap
de setmana.
Igual que en l’edició 2020, un grup de mestres torronaires van elaborar en
directe l’autèntic torró d’Agramunt, tasca a la qual es van sumar els cònsols i
diversos consellers que no van dubtar en agafar la pala per remenar la massa
que després esdevé en aquest dolç tan nadalenc.
Tot i que es tracta d’un esdeveniment adreçat a tots els públics, el segment
infantil va ser en el que més es va pensar i per això l’Escola d’Art va oferir
tallers gratuïts de galetes, d’espelmes i garlandes.

Un torró exclusiu amb el nom de
la parròquia

Comú de Sant Julià de Lòria

Els comuns i Andorra Turisme
fomenten el turisme inclusiu
a Andorra
Oferir accessibilitat universal a alguns dels principals atractius
turístics d’Andorra. Aquest és un dels principals objectius que es
van marcar Andorra Turisme i els set comuns dins del programa
d’Infoturisme per fomentar el turisme inclusiu al nostre país.
En aquest sentit, aquest projecte suposa la instal•lació d’un
total de 105 codis QR arreu del país, d’on els usuaris es poden
descarregar informació turística accessible a col•lectius amb
diversitat funcional i també, al gran públic.
Així ho van fer públic el director de Producte i Nous Projectes
d’Andorra Turisme, Enric Torres; el cònsol major de Canillo,
Francesc Camp i el soci-fundador de Parl’App, Quim Barceló al
Molí Fariner de la primera parròquia per ordre protocol•lari on
hi ha instal•lat un d’aquests codis.
Mitjançant els dispositius mòbils propis i després d’escanejar els
codis QR, els usuaris poden accedir a audiodescripcions i vídeos
amb llenguatges de signes sobre diferents espais d’interès turístic,
tant monuments com paisatges. Les plaques que contenen els
codis QR també ofereixen informació en Braille i estan situades a
una alçada adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.
En una primera fase, ja es van instal•lar més de 60 plaques. La
voluntat és dotar el país d´un total de 105 plaques a raó de 15
per parròquia. La resta de plaques s’instal•laran a principis de
l’any que ve en els monòlits d’algunes esglésies i monuments
gestionats pel departament de Patrimoni Cultural del Govern
d’Andorra.
A més, aviat també hi haurà disponibles un total de 14 codis
més instal•lats als miradors de la xarxa “Natura en ruta” que
actualment s’estan renovant i que en breu, també oferiran
continguts inclusius.

Arran de l’experiència de l’any passat amb els torronaires d’Agramunt, es va
demanar a l’empresa Virginias si era possible fer un torró amb productes de
la parròquia i la Fira de Santa Llúcia va ser l’esdeveniment triat pel Comú
per presentar-lo. Un torró exclusiu que porta el nom de la parròquia i està
elaborat en part amb productes de Sant Julià de Lòria com ara mel Autèntic
i Ratassia de la Carmeta.
El cònsol major, Josep Majoral va explicar que “la finalitat d’aquesta iniciativa
és donar sortida al producte local i esperem que sigui un producte que
agradi”. El torró de Sant Julià de Lòria es podia comprar a una de les parades
del recinte firal situat a la plaça de la Germandat i a l’oficina de Turisme de
la plaça Laurèdia. El cònsol va recordar que s’ha fet una producció limitada
i “si queden existències esperem que algun comerç de la parròquia estigui
interessat en vendre’l”.
Un cop presentat, es van sortejar vint barres fent servir el joc del catxo. Es
tracta d’un joc tradicional en què s’entrega una carta de la baralla a una
persona i després amb una altra baralla es van traient cartes a l’atzar. Si la
carta extreta coincideix amb la mateixa que té la persona, guanya.
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Per donar a conèixer aquest projecte s’ha dissenyat un pla de
comunicació adreçat a entitats de col•lectius amb diversitat
funcional nacionals i de fora del país, i també s’han previst
accions amb influencers.
Així mateix, també s’ha editat un vídeo sobre els nous productes
inclusius que es difondrà a través dels diferents perfils
d’Andorraworld, dels propis de cada comú i de la pàgina web
www.visitandorra.com.
Aquest projecte s’emmarca en una estratègia destinada a
posicionar Andorra com una destinació de turisme inclusiu,
apropant així el nostre patrimoni cultural i natural al màxim de
públics. En aquest sentit, actualment s’estan treballant altres
projectes similars que properament es donaran a conèixer.
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CIRCULACIÓ
Un concurs públic per oferir mobilitat
sostenible amb diferents tipus de
vehicles elèctrics

Comú de Sant Julià de Lòria

Noves places d’aparcament al costat
de l’Espai Benestar

Fer de Sant Julià de Lòria un referent en mobilitat sostenible. Aquest és el
principal objectiu del concurs que el Comú va convocar a mitjans d’octubre.
Des de finals d’any, és possible llogar vehicles elèctrics que poden ser
patinets, motocicletes i cotxes. Amb unes condicions molt obertes, “per
donar un marge ampli als candidats per presentar propostes imaginatives”,
com va dir el cònsol major, Josep Majoral, el concurs establia un requisit
força clar. A canvi de l’autorització del Comú per poder operar, l’empresa o
empreses adjudicatàries han de pagar un import a la corporació per cada
vehicle que posin en circulació.
Això suposa el que en anglès s’anomena win-win. És a dir, l’usuari pot tenir
accés a aquesta mena de vehicles gràcies al concurs convocat i les arques
comunals no es veuen afectades perquè el Comú no paga res. La corporació
va decidir treure a concurs el servei després que la prova pilot amb patinet
elèctric que es va fer durant els primers quatre mesos d’aquest any fos
tot un èxit. Llavors, la idea era poder recollir una bona base de dades que
englobés els circuits que fan els ciutadans, la durada dels trajectes o les
ubicacions on es deixaven els patinets un cop finalitzat el temps d’ús, amb
l’objectiu final de reduir la petjada de carboni a la parròquia.
El concurs deixava ben clar que no hi hauria estacions físiques per llogar
cotxes i motos. Així, els patinets tenen un espai determinat, les motos es
poden aparcar a les places ja existents per aquests vehicles i els cotxes
a les zones blaves sense pagar, ja que l’empresa haurà fet l’abonament
prèviament. Les empreses es fan càrrec del manteniment dels vehicles, de
la càrrega de les bateries i d’anar-lo a buscar si algun usuari el deixa en un
lloc incorrecte.
A l’obertura del plec de bases només l’empresa Muvif es va presentar i en
vista de la idoneïtat i del compliment de les condicions, se li va adjudicar el
servei. Així, el servei consta de 25 patinets, 6 motocicletes i 2 cotxes.

La zona d’aparcament del nou vial, just a l’entrada de l’Espai Benestar, es va
veure ampliada. Son places que estan més a prop del centre i que faciliten
l’aparcament per als usuaris de l’espai de relaxació com per aquells que
volen fer el circuit ‘Tomb saludable’, el recorregut urbà i circular de 675
metres que el Comú va inaugurar l’estiu passat entre el pont del nou vial
situat al carrer Isidre Valls i el pont del Solà.
La prolongació de la zona va tenir molt bona acollida entre els veïns de
l’avinguda Francesc Cairat, que sovint es troben sense lloc a l’aparcament
comunal de la Valireta que hi ha a la via i darrera de la plaça Major.
L’ampliació a dos carrils per facilitar la circulació, va eliminar llocs per
aparcar que s’han compensat amb els de la desviació entre el carrer Isidre
Valls i la rotonda de Fontaneda.
En el tram de l’avinguda Francesc Cairat fins al carrer Isidre Valls hi ha 54
places d’aparcament mentre que aquest darrer carrer en té 14. La zona
blava de l’Espai Benestar en té 11 incloent una plaça per a persones amb
mobilitat reduïda.
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ESPORTS
Canvi de nom al Centre Esportiu per
potenciar l’esport a la parròquia i la
inclusió de col•lectius amb necessitats
especials

Comú de Sant Julià de Lòria

LAUesport va iniciar el moviment
de Giving Tuesday a Andorra amb el
lliurament de roba esportiva a una
fundació benèfica

LAUesport és el nou nom que des de principis de octubre va adoptar el
Centre Esportiu amb la intenció de potenciar l’esport i assolir nous reptes. La
instal•lació, vigent des del 1988, va apostar pel canvi de marca per modernitzarse i donar una nova dinàmica a l’esport de la parròquia potenciant alhora
tot el relacionat amb l’àmbit inclusiu. Un altre dels elements significatius és
que amb aquest canvi es vol augmentar la fidelització dels socis.
Entrant al detall, el fet d’apostar per la paraula ‘Lau’ respon a la voluntat
de mantenir l’arrel de la parròquia i la seva idiosincràsia. Quant al logotip,
el director del centre Oscar Balcells va posar en relleu que s’ha aprofitat
per modernitzar la figura que ja hi havia adaptant la imatge a l’actualitat i
“seguir afavorint els sentiments de pertinença i identificació”. També s’han
adequat els colors a aquesta nova imatge, que son un verd viu que vol
representar símbols de creixement, i una tonalitat de morat que potencia
l’anterior “i que aporta sentiments com la passió”.

LAUesport va celebrar el dia 30 de novembre el Giving Tuesday -Un dia per
donar- amb el lliurament de 23 caixes de material esportiu a la Fundació
Kalilu Jammeh que desenvolupa accions educatives adreçades a orfes a
Gàmbia. El Giving Tuesday, que en els països anglosaxons se celebra el
primer dimarts després del dia d’Acció de Gràcies, és un moviment de
generositat global sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure la
solidaritat.

Amb aquesta nova marca, Balcells va manifestar que “els missatges que
volem transmetre són clars”. És per això que la instal•lació ha preparat
una millora dels serveis per als usuaris adults, sense deixar de banda els
destinats als infants, i també s’ha ampliat la relació horària, arribant, fins i
tot, a oferir servei els diumenges. “Si alguna cosa representarà LAUesport és
la il•lusió i aconseguir reptes”, va afegir Balcells.

En aquest sentit, el director de LAUesport Òscar Balcells va lliurar al
representant a Andorra de la Fundació Kalilu, Julen Guerrero les caixes de
roba que contenien xandalls, samarretes, pantalons llargs i curts, mitjons
i d’altres penyores de caràcter esportiu. “Volem que es conegui LAUesport
com una entitat que es preocupa pels aspectes socials. Així doncs, quina
millor manera de poder donar sortida a l’excedent de roba esportiva d’altres
temporades, que la cessió a famílies necessitades tant del país, a través de
Càritas, com d’altres indrets, com és aquest cas”, va manifestar Balcells.

Pel que fa a l’aspecte inclusiu, hi ha una col•laboració amb el club de futbol
sala FC Ranger’s, que gaudirà de les instal•lacions del centre a un preu reduït
i, com a contraprestació, potenciaran el món del futbol entre les persones
amb necessitats especials, ensenyant les tècniques principals i oferint
sessions de monitoratge. Aquesta diferenciació va ser un dels punts claus
sobre els quals es va treballar durant el canvi de marca, ja que malgrat que
hi ha altres entitats que també potencien la part inclusiva, la voluntat de
LAUesport és fer aquest treball de forma continuada. A curt termini, també
és previst signar convenis d’aquesta mena amb Naturland o Cable Mútua.
Actualment, el Centre Esportiu de Sant Julià compta entre 1.500 i 2.000 socis.
En aquest sentit, tot i el canvi d’imatge, se segueixen duent a terme les
activitats que es realitzen conjuntament amb els sistemes educatius andorrà
i francès de la parròquia, als quals se’ls ofereix instal•lacions com la piscina
i també gaudeixen d’un servei de monitoratge de natació.
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Més de 2.000 persones es van sumar
a les marxes populars per la cura
de la salut

Comú de Sant Julià de Lòria

El campió mundial d’ultra trails Pau
Capell va ser el gran atractiu de
l’Andorra Mountain Festival

Un total de 2.064 persones van participar el primer dissabte d’octubre a
les marxes populars organitzades de manera conjunta entre el Govern i
els set comuns.
La trobada es va celebrar de manera simultània a les set parròquies
del país per evitar aglomeracions i així prevenir possibles contagis. Al
recorregut hi van prendre part el cap de Govern, Xavier Espot, a Escaldes
Engordany; la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, a Andorra la Vella;
el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, a Sant Julià de Lòria; la
ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, a la Massana i
el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, a Ordino.
Tots els participants a la marxa van poder adquirir una samarreta, una
bossa i una mascareta commemoratives de l’acte amb una donació d’1
euro. Tota la recaptació es va destinar a les associacions de col•lectius
vulnerables participants: Amida, Advva, Aufare, Albatros, AUTEA, ASDA,
Fundació Privada Tutelar, Trana-EM, AMMA i Assandca.
La marxa forma part del seguit d’activitats que es van organitzar del 20
de setembre al 3 d’octubre en el marc la campanya nacional de promoció
de l’activitat física 2021. L’esdeveniment venia a substituir la tradicional
i multitudinària cursa popular del dia de l’esport per a tothom, que per
segon any consecutiu, i a causa de la pandèmia de la Covid-19, no es va
poder celebrar.
Així, i sota el lema ‘Mou-te per la teva salut’, al llarg d’aquestes dues
setmanes es van organitzar multiplicitat d’activitats per impulsar entre
tota la ciutadania la importància de la pràctica regular d’activitat física per
a la salut. Així, i com a novetat, enguany també es van promoure activitats
inclusives amb la col•laboració i implicació dels col•lectius vulnerables i
malalties de risc.

Els dies 29, 30 i 31 d’octubre la parròquia va viure la primera edició del
‘Mountain Festival Andorra’, un esdeveniment obert a qualsevol persona
amant de la muntanya i que va comptar amb el corredor d’ultra trails de
llarga distància i actual número 1 de l’Ultra Trail World Tour, Pau Capell, com
a gran atractiu.
La mostra, que no existeix a cap país del sud d’Europa, és única en el seu
format ja que combina proves esportives amb expositors de grans marques,
ponències, actuacions, debats i un concert. El cònsol major, Josep Majoral
va destacar durant la presentació que “es tracta d’un esdeveniment més
per dinamitzar la nostra parròquia” i va mostrar el seu desig que aquesta
primera edició sigui tot un èxit.
En el vessant esportiu, van celebrar-se una cursa de BTT i dues de rúnning,
combinant asfalt i muntanya que van comptar amb la participació de més
de 80 atletes entre les tres. Jordi Soler, el director general d’OTSO, l’empresa
organitzadora, va manifestar al respecte que “per ser la primera edició no
està gens malament”.
La primera era una cursa de muntanya amb un recorregut de 17 quilòmetres
entre la plaça de la Germandat i el Port Negre amb un desnivell positiu de
2.000 metres i només de pujada. En ella va prendre part el Pau Capell que
va manifestat que “aquest festival és molt innovador per tot el que ofereix”.
Igualment, l’atleta va admetre que “tenia un altre esdeveniment, però he
preferit venir aquí perquè em sento com a casa”.
Les altres dues curses van ser el diumenge i es van disputar en asfalt. Totes
dues van sortir de la plaça de la Germandat i amb final a la cota 2.000 de
Naturland. La primera d’elles, a peu, tenia 17 quilòmetres, els mateixos que
la prova de crono en bicicleta de muntanya que va completar la proposta
esportiva del festival.
El dissabte per la tarda, Capell va presentar el seu projecte personal de
Breaking Twenty en relació a la cursa més important del món: baixar de les
20 hores en completar les 100 milles de l’Ultra Trail du Montblanc.
També hi va haver una taula rodona - Talks Mountain Women- relacionada
amb el món de l’esport i la dona en què van intervenir Puri García, Xary
Rodríguez i Clàudia Tremps en la que cadascuna d’elles, des de la seva
experiència personal, van explicar quina ha estat la relació amb el món
de l’esport. També cal destacar l’actuació en forma de monòleg que va
oferir l’humorista Javi Sancho a l’auditori Claror sota el títol “Del deporte
también se sale”.
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El Comú va organitzar un torneig
solidari de pàdel i va destinar la
recaptació a Unicef

Comú de Sant Julià de Lòria

La cursa de Sant Silvestre 2021 va ser
més lúdica i popular que mai i no va
tenir caràcter competitiu

Un grup de 18 treballadors i representants polítics del Comú van prendre part
en un torneig solidari de pàdel amb motiu del Dia Mundial de la Infància
que és el 20 de novembre. En aquest sentit, tota la recaptació es va destinar
íntegrament a Unicef que vetlla per la protecció dels drets dels infants en
els camps de la salut i l’educació.

L’import de la inscripció era de cinc euros, tot i que també es va habilitar una
fila zero per a tots aquells que no volguessin prendre part en la competició,
però sí fer aportacions partint d’un mínim de cinc euros. El sistema de
competició era una lligueta per parelles amb partits de vint minuts. A la
finalització del partit es canviava de contraris, tot i que les parelles sempre
van ser les mateixes.
El sistema de puntuació va comptabilitzar els jocs a favor i en contra i les
regles prèvies establien que els guanyadors eren la parella amb més jocs a
favor. El tàndem format pels consellers Diana Sánchez i Carles Pereira va ser
el guanyador, seguit de Pere Font i David Torres, mentre que Sheila Jiménez
i Xavi Sánchez van ocupar el tercer lloc.

La cursa de Sant Silvestre 2021, que es va celebrar el 30 de desembre, va
tenir un caràcter més lúdic i popular i no va ser competitiva per la qual
cosa no hi va haver vencedor. Degut encara a les mesures sanitàries que
calia complir, la participació es va limitar a un màxim de 150 atletes per a
la categoria Baby, mentre que en el cas de les categories Júnior i Absoluta
es van crear quatre calaixos amb una capacitat de 150 persones per a
cadascun d’ells i destinant únicament un calaix a la categoria Júnior. Al
final van ser 240 els inscrits en una prova en què també van prendre part
els cònsols Josep Majoral i Mireia Codina.
Això es va fer fa perquè, per evitar aglomeracions, no es podia fer la
sortida de tots els inscrits alhora i per això entre calaix i calaix hi va
haver un interval d’entre cinc i vuit minuts a la sortida. Aquest format
propicia que el que primer creui la línia de meta no sigui necessàriament
el que marqui el millor temps i per aquesta raó es va descartar la vessant
competitiva. “Hem volgut donar-li un caire més popular i festiu on
premiarem més la indumentària i l’animació”, va dir el cap d’activitats
esportives, Ramon Ibarz que va recordar que “igualment no hi haurà
lliurament de premis ni tampoc podis”.

El torneig es va disputar a les noves pistes de pàdel que el Comú va construir
en un terreny llogat a tocar de la part posterior de LAUesport -nom amb
què es coneix el Centre Esportiu- i estava obert a tots els treballadors i
representants polítics de la corporació incloses les societats. Uns dies més
tard, aprofitant la constitució del Consell d’Infants es va lliurar el xec amb la
recaptació a la presidenta d’Unicef, Laura Mora.

En tot moment va ser obligatori l’ús de la mascareta i es va córrer amb el
tradicional barret de Pare Noel. Sí que hi va haver lots per cada participant
però tampoc es van lliurar al final de la cursa, sinó que cada inscrit el va
recollir en el moment de retirar el dorsal. “Recuperem una mica el format de
poder córrer en grup”, es va felicitar el cònsol major, Josep Majoral després
de recordar que l’edició 2020 cada persona va haver de fer el recorregut pel
seu compte i no en un mateix dia com en aquest any.
Hi havia dos recorreguts, els dels Baby de 300 metres entre la plaça Major i la
plaça de la Germandat i el dels Júniors i adults de 2.600 entre la plaça de Solà
fins la mateixa plaça de la Germandat però passant primer per la rotonda
del centre comercial River. Alguns participants van completar el recorregut
disfressats en un ambient força festiu i una temperatura inusualment alta
per les dates de finals d’any.
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NATURLAND
Una seixantena de professionals de
l’àmbit educatiu van provar el Mètode
La Granja© a Naturland
Naturland va acollir al mes de novembre el tast del projecte la Granja
Andorra Pirineus dirigit a professionals educatius que van voler provar el
mètode en primera persona. El projecte, que serà una realitat la primavera
del 2022 amb les primeres activitats dirigides a les escoles, tindrà una segona
i tercera fase, a desenvolupar en els pròxims cinc anys, amb activitats per a
famílies, per a empreses i també dirigides a esportistes. Durant la jornada,
els professionals van poder posar en pràctica el Mètode La Granja© duent
a terme dinàmiques a l’aire lliure a les instal•lacions de la Cota 1600. Es van
fer activitats amb tres objectius: la gestió de la por, el treball en equip, i la
responsabilitat i la confiança.

Comú de Sant Julià de Lòria

La intenció i l’objectiu d’aquesta primera fase del projecte era apropar
l’educació emocional als infants, joves i docents d’Andorra, i que esdevingui
una eina educativa de primer ordre que serveixi per fer una bona gestió de les
emocions i com a recurs per prevenir i anticipar-se a les patologies mentals.
La Granja Ability Training Center (Centre de Formació en Habilitats), va néixer
a la granja escola de Santa Maria de Palautordera l’any 1984, a peu del Parc
Natural del Montseny (Barcelona). El 2004 va començar a utilitzar l’Educació
Emocional aplicada com a metodologia amb els més de 20.000 alumnes
que cada any passaven per les seves instal•lacions, fins a crear el Mètode La
Granja. Al llarg d’aquests anys s’ha consolidat un projecte amb l’eix central
de l’educació emocional com a eina per educar. L’èxit en els resultats de
la metodologia aplicada, va fer que una rèplica de La Granja s’inaugurés a
Madrid el 2019 (granja escola a Fuentidueña de Tajo). Els resultats d’aquest
mètode es veuen plasmats gràcies a l’atorgament de premis i guardons en
diferents àmbits.
El Mètode La Granja© s’utilitza en el programa de Gestió Emocional (NF1)
de l’Hospital Sant Joan de Déu, en el programa d’educació emocional
de La Masia del Barça (amb els esportistes i staff 2016-2017-2018) i en el
projecte Masia Solidària (2019-2020). També usen el Mètode La Granja amb
els alumnes de la Universitat de Barcelona, la Complutense de Madrid,
Universitat Blanquerna i Universitat Internacional, amb escoles com Betúlia,
La Salle, Dominiques o Escoles Pies, i amb empreses i organitzacions com La
Caixa, ICS, Ajuntament de Barcelona, Factor Humà, Danone, Nestlé Purina o
Ametller Origen.
Amb la seva experiència de més de trenta anys executant activitats de lleure
per a infants, s’estima que durant aquests anys han passat per les seves
instal•lacions aproximàdament 853.000 alumnes i 73.500 mestres i professors
de centres, 1.789 estudiants d’universitats, 11.250 directius de col•legis,
26.000 nens de forma individual, 11.250 esportistes de clubs esportius,
1.120 treballadors d’empreses i 660 persones de la tercera edat que s’han
beneficiat del seu Mètode, el qual està avalat per estudis científics.

El Mètode La Granja© es dedica a apropar als nens i adults el món de la natura,
alhora que s’entrenen les competències emocionals a través d’activitats i
altres circuits d’aventura amb un mètode propi i amb resultats demostrats i
avalats científicament (GROP, Grup de Recerca en Orientació Pedagògica de
la Universitat de Barcelona). Així doncs, la Granja ha creat una metodologia
basada en la pràctica i l’entrenament de competències emocionals de
nens, joves i adults amb resultats que demostren canvis significatius entre
l’abans i el després en les 5 dimensions de les competències emocionals
(consciència, regulació, autonomia, competència de vida i de benestar).
A Naturland es faran servir les instal•lacions i els recursos ja existents per
dur a terme les activitats i desplegar el Mètode La Granja© amb rigorositat.
El director de Naturland, Xabier Ajona, va explicar que “el projecte neix amb
la voluntat de donar valor al contingut actual, potenciant les instal•lacions
a través de l’educació emocional”. Amb aquest projecte s’aporta a la
ciutadania un recurs educatiu, fins ara inexistent al país. En aquest sentit,
des de Naturland s’ampliarà l’equip amb personal format específicament
per a poder desenvolupar les activitats amb garanties de qualitat. De fet, ja
es va iniciar la formació a una dotzena de persones de l’equip, per introduirlos en el mètode, i que acabin assolint l’Estadi 1 d’educador emocional.
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Naturland ha estrenat aquest hivern
instal•lacions a l’estació d’esquí
reutilitzant espais de l’antic parc
d’animals
Les instal•lacions de l’estació d’esquí de fons de La Rabassa - Naturland es
renoven gràcies a la reutilització de les antigues infraestructures del parc
d’animals. D’aquesta manera, l’antiga cova de l’ós, al Prat de Conangle, serà
la seu de la botiga de lloguer i el lloc de distribució de material per als
grups. Es tracta d’un espai ampli, d’uns 150 m2, que ha estat reformat pels
membres de l’equip, reaprofitant d’aquesta manera els recursos ja existents.
Els altres edificis s’aniran transformant progressivament. Pel que fa al nou
espai, s’hi pot adquirir i llogar tot el material necessari per a la pràctica de
l’esquí nòrdic, i també raquetes de neu. Gràcies a l’ampliació també es pot
disposar de més varietat de models de material tècnic.
Així, hi ha el circuit anomenat “Coll de finestres’’, que té una distància de 5
quilòmetres i un desnivell de 371 m. El segon circuit, “Búnquers’’, afegeix 800
metres més, i acumula 461 m més de desnivell. El tercer traçat arriba a un
dels llocs més mítics de la geografia andorrana i laurediana: el Pic Negre, a
2600 metres d’altitud, i transcorre a través de 7 quilòmetres, acumulant un
desnivell de 607 metres.
En els tres casos, el descens de retorn està senyalitzat, abalisat i treballat
amb les màquines per tal que el descens es faci amb garanties. La pista
de baixada es diu ‘’La Rabassa’’ i les balises compten amb seguiment
de tracks, i en tot moment els esquiadors estan coberts amb els serveis
de rescat i mèdics. Per accedir als circuits, els usuaris del forfet d’esquí
de temporada ho tenen incorporat en el seu abonament de manera
il•limitada, així com amb el forfet NATUR365, i amb el forfet Natura, que es
comercialitza conjuntament amb les estacions d’esquí alpí del Principat a
través de Ski Andorra.
De la mateixa manera, l’edifici de l’amfiteatre es reconverteix en la seu
del Nòrdic Esquí Club La Rabassa Naturland, que gaudeix d’un nou punt

D’altra banda, aquest any s’ha afegit una nova ruta de raquetes, totalment

exclusiu per als socis, on poden dutxar-se, canviar-se, i fer activitats i

abalisada. S’ha readaptat i millorat l’existent “Petjades”, afegint alguna petita

trobades, segons les seves necessitats. D’altra banda, la botiga i centre

variant i paral•lelament s’ha creat la nova ruta “Paquetaires” que s’endinsa

d’atenció al client que es va estrenar aquest estiu, per al lloguer de

pel mateix camí de Roca de Pimes en direcció sud fins al canal de Caborreu

bicicletes i venda de material, Naturland SHOP, també té aquest ús per a

i arribant al búnquer de Plans de Pinés, on puja suaument per acabar al

particulars amb material d’hivern. A més, fa el servei de taquilla per a la

mirador de Bescaran.

venda de forfets i entrades.
A les pistes, s’ha renovat el sistema d’innivació artificial, amb la instal•lació
de dos nous canons de turbina a la pista verda del Prat de Conangle, que
multipliquen la producció de neu gràcies a la seva tecnologia de darrera
generació. També s’han fet treballs per millorar els accessos a les persones
amb mobilitat reduïda, amb la instal•lació d’unes noves passarel•les que
faciliten l’arribada a les diferents infraestructures de la Cota 2000.
L’estació d’esquí de fons de La Rabassa es va estrenar l’any passat amb
tres circuits d’esquí de muntanya, que sumen 21 quilòmetres de traçats, i
que van ser dissenyats per l’equip tècnic de l’estació tenint en compte les
peculiaritats del terreny. Es dona la circumstància única al Principat que
aquests circuits estan configurats en plena natura, sense cap interferència
de ginys mecànics, i els traçats discorren per llocs emblemàtics de les
muntanyes lauredianes.
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NATURLAND
Activitats cotes 2000 - 1600
Una de les novetats en les activitats és la possibilitat de fer sortides amb
les ‘moon bikes’, motos de neu elèctriques amb les quals s’ofereix una
experiència molt més íntima amb la natura, ja que transcorren a través de
circuits específics per aquesta activitat, integrats al bosc. Aquestes motos
son 100% elèctriques, no emeten sorolls, i la petjada operativa és de zero

Comú de Sant Julià de Lòria

Naturland va tancar el pont de
la Puríssima doblant la despesa
mitjana respecte el 2019 tot i haver
obert menys dies

emissions. Amb la llibertat d’una bicicleta elèctrica, però amb la potència
d’una motocicleta, gràcies a la seva mida i pes ultralleuger, i amb un centre
de gravetat baix, les moonbikes són fàcils de conduir i de portar. Poden
arribar als 42 km/h.
A més, l’hípica s’afegeix com a atractiu per als visitants. Es fan sortides a
cavall per gaudir de la natura i dels boscos des d’un altre punt de vista
hivernal. L’hípica és un esport molt complet, que no presenta limitacions
d’edat, que aporta molts beneficis físics i emocionals i es pot practicar en
família, vivint moments de relax a l’aire lliure. Els ponis estan a la Cota 1600,
i els infants poden fer passejos en un circuit habilitat específicament per
aquesta activitat.
D’altra banda, com cada hivern també es fan sortides amb raquetes de neu
i s’estrenen els trineus nòrdics per adults i nens a partir dels 7 anys. El
circuit d’aquests trineus se situa al tapís de l’antic mini-tubby. També hi ha
la possibilitat de fer l’activitat de trineus per a infants de 3 a 6 anys, a la
pista senyalitzada davant la Borda de Conangle.
Aquest hivern, a més, s’han obert el Tobotronc i l’Airtrekk + tirolina, i
per als infants l’espai Naturkids, (Cota 1600), sempre que les condicions
meteorològiques ho permetin. Altres activitats incloses amb les entrades
són el circuit buggy tant per a nens com per a adults (Cota 1600), així com
el tir amb arc.
Enguany, a més, es potencien les experiències nocturnes, vist l’èxit i l’acollida
que tenen aquestes propostes. Així, es fan sortides de nit amb les moonbikes
o raquetes de neu, combinades amb sopars a la Borda de Conangle. Per

Naturland va obrir el 100% de les pistes d’esquí de fons de l’estació
de La Rabassa durant el pont de la Puríssima, tot i que la posada en
marxa d’altres activitats va estar condicionada per la meteorologia.
Així, el dissabte, dimarts i dimecres es van poder fer altres activitats
complementàries, com ara el Tobotronc i l’Airtrekk, però les nevades
i el fort vent van impedir que el diumenge i el dilluns, els dies que
s’esperaven més forts, s’obrís amb normalitat. Com és habitual,
l’obertura de les activitats es va fer progressivament esperant la
millora de la situació. Els clients que tenien reserva per aquests dos
dies se’ls va oferir la possibilitat de canviar l’entrada per a un altre
moment i se’ls va reubicar.

posar un exemple, una de les activitats que més èxit registra és la visita del
Pare Noel, que es fa durant sis dies de desembre. L’alberg també oferirà els
seus serveis d’allotjament, sota reserva per a grups.
Els usuaris que desitgin una experiència més personalitzada poden demanar
el nou servei exclusiu, on se’ls acompanya en les activitats, i en tot moment
tenen la supervisió dels monitors. El paquet inclou les activitats triades, el
dinar i en cas de necessitat, s’ofereix un servei de transport de l’hotel fins
a Naturland.

Restauració
La gastronomia també adquireix una rellevància especial. A la Cota 1600 hi
ha dos punts de restauració oberts en funció del calendari de les activitats:
El Foc, que es caracteritza per una carta on predominen els plats de cuina de
muntanya, i amb la singularitat que es fa un showcooking amb una graella
al mig de la sala on els clients poden veure l’elaboració dels plats al foc de
llenya i La Cafeteria, un servei de menjar ràpid però elaborat i sa. A la Cota
2000 s’obre diàriament el Restaurant la Borda de Conangle, que destaca pel

El dia que més afluència es va registrar va ser el dimarts, on es
va fer ple al Tobotronc, i ja des de primera hora del dia totes les
franges horàries estaven completes. L’afluència en general va ser
bona, amb un increment de la despesa mitjana per part del client
doblat en referència a les dades del 2019, tant a les activitats com
als restaurants. La facturació també va ser superior, tot i haver estat
tancats pràcticament dos dies.
En aquest sentit, les alternatives a l’esquí que es van oferir van ser el
Tobotronc, els buggis, l’Airtrekk+tirolina i l’espai Naturkids i els ponis
a la Cota 1600 i les raquetes, els trineus per adults i infants, motos
de neu i les sortides a cavall a la Cota 2000.
En relació amb les condicions de les pistes, les darreres nevades
havien deixat gruixos de neu de fins a 70 cm, amb una qualitat pols,
i es van mantenir el 100% de les pistes obertes, un total de 15 km
per a la pràctica de l’esquí nòrdic. Igualment, Naturland va continuar
seguint els decrets establerts pel Govern d’Andorra, i demanava als
visitants el passaport COVID per accedir a totes les instal•lacions. En
aquest sentit, les cancel•lacions per aquest motiu van ser mínimes.

seu caliu i per l’ambient de muntanya.
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