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1. Benvinguda dels cònsols
Benvolguts ciutadans,
Ens complau que hagueu escollit la parròquia d’Ordino com a lloc de
residència. En la nostra qualitat de cònsols major i menor us donem
la benvinguda.
Estem convençuts que de seguida copsareu l’esperit acollidor que ha
caracteritzat la gent d’aquesta vall, i que trobareu el benestar i la
qualitat que tothom desitja per viure.
Des del Comú hem considerat que una bona manera de formar part
d’una comunitat és conèixer-ne la història, les estructures polítiques
i administratives i els serveis i les activitats que ofereix als ciutadans.
En aquest sentit, pensem que aquest manual de benvinguda us
facilitarà la informació bàsica sobre la parròquia, l’administració
i els serveis que se’n desprenen, com també altres informacions
complementàries que us poden ser d’utilitat.
Amb la intenció d’aconseguir un Comú pròxim i obert al ciutadà
posem al vostre servei mitjans humans i tecnològics, a fi d’establir
vies de comunicació amb les quals ens pugueu adreçar els vostres
suggeriments o les vostres inquietuds de manera àgil i efectiva. Us
convidem a conèixer les instal·lacions comunals participant en les
visites guiades que s’organitzen periòdicament i a les quals podeu
accedir amb reserva prèvia.
Desitgem que gaudiu del fet de viure a Ordino i que participeu de
l’oferta cultural, social, lúdica i esportiva que us proposem des del
Comú, amb la finalitat d’integrar activament tots els ciutadans de la
parròquia.

J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major

Gemma Riba Casal
Cònsol menor

Parc natural de la vall de Sorteny
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2. Breus apunts d’història
la desforestació per obtenir carbó vegetal. Aquests espais desboscats
es van utilitzar per a l’agricultura. La mina de Llorts, juntament amb
les de Sedornet i els Meners de Ransol, van alimentar les fargues.
La indústria siderúrgica va esdevenir el principal motor econòmic de
la parròquia i d’Andorra fins a mitjan segle XIX, quan va començar a
decaure. El valor de la indústria ha perdurat en el temps en forma de
patrimoni cultural amb la Ruta del Ferro, un itinerari transfronterer
que inclou el País Basc, Catalunya, Andorra i França, i que va rebre la
menció d’honor del Consell d’Europa el 2004.
Ordino aporta a Andorra algunes de les personalitats més il·lustres
de la seva història, amb noms com el d’Antoni Fiter i Rossell, de Casa
Rossell, autor del Manual Digest sobre els usos i els costums andorrans, i
Guillem d’Areny-Plandolit, promotor de la Nova Reforma amb l’aplicació
de la qual es van produir canvis profunds en les institucions.

Cal Ton del Jan al bell mig del poble d’Ordino

Ordino és la parròquia que ha sabut conservar i respectar millor l’entorn
natural. A 1.300 m d’altitud, amb una superfície de 85 km2, un 33%
de la qual són boscos, i amb una població de 4.417 a desembre de
2012 http://www.ordino.ad/comu/administracio/dades-demografiques
el paisatge es presenta com un valor únic. Sens dubte, representa un
exemple d’integració de la societat contemporània en plena natura
amb una divisió del territori formada per vuit poblacions: Ordino,
Sornàs, Segudet, Ansalonga, la Cortinada, Llorts, Arans i el Serrat. En
totes elles, les tradicions i els costums de la vida rural conviuen amb
una oferta turística de qualitat pensada per a tota la família.
Segons l’ordre protocol·lari, Ordino és la tercera de les set parròquies
que integren Andorra. Al segle IX, a l’acta de consagració de la catedral
d’Urgell, apareix per primera vegada Ordino amb el nom d’Hordinavi.
Històricament, la base de l’economia de la parròquia ha estat
l’agricultura i la ramaderia. Durant el segle XVI es va potenciar la
indústria de la farga catalana i aquest fet va provocar un augment de
6

Vistes del poble d’Ordino des del jardí de la Casa Pairal
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3. Un passeig cultural i lúdic per la parròquia
Del patrimoni arquitectònic que es conserva a la parròquia destaquen l’única casa noble pairal, la Casa Museu d’Areny-Plandolit, i la
Casa Rossell, decisives per conèixer la història d’Andorra a través del
fons documental i el llegat que ens han deixat i que guarden els Arxius Nacionals. Quant a l’art romànic, destaquen les pintures murals
de l’església de Sant Martí de la Cortinada, malgrat que totes les ermites de la parròquia mereixen una visita. A Ordino, trobem l’església
parroquial de Sant Corneli i Sant Cebrià, construïda entre els segles
XVI i XVIII, que aixopluga la Mare de Déu d’Ordino, una talla de fusta
policromada de finals del segle XI-principis del XII.
Pel que fa a l’oferta museística destaquen el Museu de la Miniatura
i el Museu Postal. Seguir la petja de Jacint Verdaguer gràcies a la primera ruta literària creada a Andorra, 150 anys després de l’estada del
poeta a Ordino, és una altra de les propostes culturals per passar-s’ho
bé en plena natura.
A la Cortinada trobareu la serradora i la mola de Cal Pal, datades de
finals del segle XVI-principis del XVII, que són un clar exemple del
passat actiu de la vall. També podreu visitar el Centre d’Interpretació de la Natura de la Cortinada, un museu interactiu per conèixer la
formació dels Pirineus, els fenòmens climatològics que han modelat
el paisatge andorrà i la història política, social i econòmica dels últims
cinquanta anys d’Andorra.
Des del poble de Llorts podeu emprendre la Ruta del Ferro, que es
pot descobrir a peu, en bicicleta o a cavall, un itinerari reconegut pel
Consell d’Europa que recupera el passat siderúrgic dels pobles del Pirineu i redescobreix el paisatge a través de l’experiència artística amb
un conjunt d’escultures contemporànies.
A l’extrem nord de la parròquia, en direcció al Serrat, hi trobareu el
Parc natural de la vall de Sorteny, que ofereix un interès singular
des del punt de vista científic, històric i educatiu, però també estètic,
paisatgístic i recreatiu. És imprescindible fer alguna de les sortides
d’ecoturisme que ens ofereixen els seus guies per poder apreciar els
valors del primer parc natural que es va crear a Andorra, l’any 1999.

Arcalís-Vallnord
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4. El Comú, òrgan polític
La pràctica de l’esport en plena natura es concentra al Camp de
Neu Ordino-Arcalís, que forma part del domini esquiable de Vallnord*.
El golf i els esports d’aventura són altres propostes de la parròquia,
alternatives a les instal·lacions del Centre Esportiu d’Ordino, que
donen un ampli servei al ciutadà.
Ordino també destaca per una rica i variada oferta gastronòmica
–és seu de la Mostra Gastronòmica d’Andorra des de fa divuit anys–,
amb un ampli ventall de restaurants de qualitat, que combinen els
productes de la terra amb la cuina més contemporània.
Al llarg de l’any, el Comú d’Ordino programa un ampli calendari
d’activitats lúdiques i culturals per a tots els públics. Durant l’estiu, la
plaça Major d’Ordino esdevé l’escenari del cicle d’espectacles Teatre
al Carrer i d’un programa eclèctic de concerts, les Nits Obertes. Com
a alternativa a circuits massius i grans festivals, Ordino celebra a
la tardor el Festival Internacional Narciso Yepes, amb músics de
renom, i durant els mesos d’hivern programa un Cicle de cinema de
muntanya i de viatges amb l’assistència dels protagonistes. Altres
iniciatives singulars amb les muntanyes com a principal escenari són
la ja clàssica Travessa d’estiu, el Trofeu Borrufa o l’Andorra Ultra Trail.

El Comú fixa i du a terme la seva política pública en el seu àmbit
territorial i gestiona i administra tots els béns de propietat parroquial.
Dins el seu territori té potestat normativa, executiva, sancionadora,
financera i tributària.
Els òrgans comunals són: el Consell de Comú, els cònsols major i
menor, els consellers major i menor i la Junta de Govern:
http://www.ordino.ad/comu/el-comu/
Els consellers de Comú són elegits democràticament cada quatre
anys. Actualment són deu consellers.
El Consell de Comú, integrat per tots els consellers, regula de manera
general tots els afers d’àmbit i interès comunal. La Junta de Govern
és l’òrgan executiu del Consell de Comú i assumeix totes les facultats
que li delegui el Consell dins els límits fixats per la llei.

Finalment volem esmentar altres celebracions de caràcter popular
i tradicional que refermen la personalitat de la parròquia, com ara el
brou de Carnaval, la benedicció del bestiar o les caramelles.
*Trobareu més informació sobre Vallnord a la pàgina 32.

Eleccions comunals
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5. El Comú, òrgan administratiu

La Constitució

14 de març

Divendres Sant
Dilluns de Pasqua
Festa del treball

1 de maig

Dilluns de Pentecosta
Sant Pere

29 de juny

Festa del Roser d’Ordino
L’Assumpció
Meritxell

Edifici administratiu del Comú d’Ordino, a la plaça Major

El Comú és l’òrgan que representa, governa i administra la parròquia.
És una corporació pública elegida democràticament, amb personalitat
jurídica, potestats i competències pròpies.

Primer cap de setmana
i dilluns de juliol
15 d’agost
8 de setembre

Sant Corneli i Sant Cebrià

16 de setembre

Tots Sants

1 de novembre

Immaculada Concepció

8 de desembre

Nadal

25 de desembre

Sant Esteve

26 de desembre

5.1. Horari d’atenció al públic i festes del Comú

L’horari d’atenció al públic de les oficines comunals és de dilluns
a divendres de 8 h a 16 h*, llevat de les festivitats següents:

Cap d’Any

1 de gener

Reis

6 de gener

5.2. Contacteu amb el Comú

Si voleu manifestar les vostres inquietuds, fer suggeriments o deixar
constància de les vostres reclamacions, us podeu adreçar a la bústia
del ciutadà, a l’adreça electrònica
suggeriments@ordino.ad o bé
entregar-ho personalment al servei de Tràmits.

Dilluns de Carnaval

*Divendres de l’1 de juny al 9 de setembre, de 8 a 14 h
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- Informeu-vos amb el Comú
Si no us voleu perdre les activitats que es fan a Ordino, us podeu
connectar a http://www.ordino.ad/agenda o enviar-nos les vostres
dades, si preferiu rebre l’agenda d’activitats per via electrònica.
- Descobriu la parròquia
El Comú organitza periòdicament visites guiades, l’últim divendres
de mes, per conèixer les instal·lacions administratives històriques i
actuals i els equipaments d’interès general biblioteca, CEO...
Cal que feu arribar una sol·licitud a comunicacio@ordino.ad.
5.3. Departaments

Secretaria general
La secretaria general centralitza els temes relacionats amb la institució
i els cònsols. S’ocupa de l’aprovació de consells i juntes, i en depenen
totes les conselleries i els corresponents departaments del Comú.
Secretària general: Zita Barrio
Tel. 878 112
secretaria@ordino.ad
Gabinet de cònsols
El gabinet de cònsols centralitza les sol·licituds i demandes adreçades
als cònsols i coordina les agendes.
Pilar Abad, Rosa Reñé
Tel. 878 112 - Fax 837 353
consols@ordino.ad
Conselleria de Finances
Departament d’Intervenció i Finances
El Departament d’Intervenció i Finances s’ocupa de la tresoreria i la
gestió pressupostària i comptable de totes les operacions que es fan
al Comú.
Interventor: Joaquim Anglada
Cap de departament: Meritxell Fàbrega
Tel. 878 120 - Fax 878 149
comptabilitat@ordino.ad
14

Conselleria d’Administració i Comunicació
Departament d’Administració General
El Departament d’Administració General inclou el Servei de Tràmits,
que centralitza l’atenció i la relació directa amb el ciutadà i canalitza
les demandes als departaments corresponents. Des d’aquí es cursa la
documentació adreçada al Comú, el Govern i la CASS.
Cap de departament: Olga Serrano.
Tel. 878 100 - Fax. 878 143
tramits@ordino.ad
www.tramitsordino.ad
Departament de Gestió i Desenvolupament Humà
S’ocupa de la gestió del personal que depèn del Comú (selecció,
contractació i acollida).
Porta a terme les polítiques retributives, la formació i el
desenvolupament humà.
Cap de departament: Patricia Fàbrega
Tel. 878 135 - Fax: 878 143
gdh@ordino.ad
Departament de Comunicació i Sistemes d’Informació
El departament administra i controla els sistemes d’informació:
telefonia, comunicacions, xarxes informàtiques i webs.
Pel que fa a Comunicació, té com a objectiu la promoció i la divulgació
de les activitats que es fan des del Comú a la ciutadania, els mitjans de
comunicació i les xarxes socials. També edita la publicació trimestral
Ordino és viu.
Cap de departament: Agustí Guimerà
Tel. 878 142 - Fax 878 143
comunicacio@ordino.ad
Conselleria d’Obres i Urbanisme
Departament de Cadastre i Gestió del Territori
El cadastre és el registre administratiu d’àmbit parroquial en què
s’inscriuen els béns immobles i es descriuen les característiques
físiques, jurídiques i econòmiques del territori.
15

Des d’aquí es porta a terme la gestió, el manteniment i la difusió de
les dades que conté.
Cap de departament: Esteve Balcon
Tel. 878 148 - Fax 878 147
cadastre@ordino.ad
Departament d’Obres i Urbanisme
En aquest departament s’ofereix assessorament al ciutadà, es donen
autoritzacions i es fa el seguiment de les obres de la parròquia, tant
públiques com privades. També es porta a terme el manteniment de
les infraestructures.
Cap de departament: Manel Montes
Tel. 878 144 - Fax 878 147
obres@ordino.ad
Conselleria de Turisme i Esports
Departament de Turisme - Oficina de Turisme
El Departament de Turisme crea i promou una àmplia oferta
d’activitats i esdeveniments per incentivar el turisme i augmentar
l’afluència de públic a la parròquia. Disposa d’una Oficina de Turisme,
en què es pot aconseguir tota la informació i l’orientació necessàries
per gaudir d’Ordino. El Servei d’Activitats i Promoció coordina alguns
dels esdeveniments i actes d’atractiu turístic que s’organitzen a la
parròquia
Cap de departament: Cristina Ariño
Tel. 878 173 - Fax 839 225
ot@ordino.ad
Departament d’Esports i Centre Esportiu d’Ordino (CEO)
El Departament d’Esports s’ocupa de formar i incentivar les seccions
esportives, i de gestionar les demandes de subvencions. El Centre
Esportiu d’Ordino és un complex socioesportiu dotat dels equipaments
esportius necessaris. També acull diferents actes lúdics i socials.
Cap de departament: Judit Villaró
Tel. 878 110 - Fax 878 116
centreesportiu@ordino.ad
www.ceo.ad
16

Conselleria de Manteniment, Serveis i Circulació
Departament de Serveis
El departament de serveis s’encarrega del manteniment de les xarxes
d’aigua, residuals i pluvials, i de la neteja dels carrers i d’altres zones de
la parròquia; gestiona la treta de neu, la recollida selectiva de residus
i també té cura dels jardins. També controla i fa el manteniment dels
aparcaments comunals tancats.
Cap de departament: Lluis Babi
Tel. 878 154
serveispublics@ordino.ad
Servei de Circulació
El departament ofereix al ciutadà un servei 24 hores a l’oficina
d’Atenció Ciutadana, i porta a terme el control i la recollida d’animals
abandonats, el control del mobiliari urbà, i l’enllumenat públic. Els
agents de circulació vetllen pel compliment de la normativa vigent.
Tel. 163 - Fax 878 129
Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut
Departament d’Educació, Cultura i Joventut
El departament genera un intens programa anual d’activitats per a
totes les edats, de caràcter cultural i lúdic. En depenen la biblioteca,
el Punt d’Informació Juvenil, La Capsa Espais de Creació i l’Escola de
Música de les Valls del Nord.
Cap de departament: Anna Call
Tel. 878 132 - Fax 878 133
cultura@ordino.ad
Conselleria de Benestar Social
Departament de Social
S’ocupa de l’atenció social i sanitària de la parròquia. Gestiona ajuts
i subvencions per facilitar la participació de tothom en els programes
que es duen a terme. En depenen la secció de la Casa Pairal i la
ludoescola.
17

6. Serveis: Servei de circulació i Atenció ciutadana, transport,
recollida selectiva i altres
Cap de departament: Anna Call
Tel. 878 132 - Fax 878 133
cultura@ordino.ad

6.1. Servei de circulació i Atenció ciutadana

Departament de l’Escola bressol
Cap de l’Escola bressol: Coté Montoliu
Tel. 878 118 - Fax. 878 119
baldufa@ordino.ad
Conselleria d’Agricultura i Medi ambient
Departament d’Agricultura i Medi Ambient
El departament té cura del sector primari i el patrimoni natural.
Gestiona les guardes comunes i garanteix el bon ús de les pastures.
També gestiona el Parc natural de la vall de Sorteny i el Centre
d’Interpretació de la Natura de la Cortinada.
Cap de departament: Sergi Riba
Tel. 878 126 - Fax 878 143
agrimediambient@ordino.ad

Tel. 163
Ordino ofereix atenció ciutadana les 24 hores del dia, 365 dies l’any
a través del Servei de Circulació. A més de controlar el trànsit i fer
respectar les disposicions del codi de circulació i les ordinacions
vigents, els agents fan rondes preventives, tant rodades com
a peu, pels carrers i els llocs públics de la parròquia. El Servei de
Circulació posa especial atenció a les hores d’entrada i sortida de
les escoles.L’enllumenat, el mobiliari urbà, la senyalització viària i la
recollida d’animals domèstics abandonats són altres competències del
departament.
6.2. Transport públic
Parroquial
Sortida cada hora des d’Ordino cap al Serrat, de 7 a 21 h. De dilluns a
dissabte. Sortida cada hora des d’Ordino cap al Coll d’Ordino, de 7 a 21 h.
www.ordino.ad/comu/atencio-ciutadana-servei-circulacio
El Comú ofereix als residents menors de 18 anys i als més grans de
65, la possibilitat de tenir una targeta gratuïta per utilitzar les línies
d’autobusos parroquials Ordino-el Serrat-Ordino i Ordino-Coll d’Ordino
PK 2,5-Ordino. Per sol·licitar-la us heu d’adreçar al Servei de Tràmits
amb l’imprès que trobareu a la pàgina web www.tramitsordino.ad.
No hi ha servei per Meritxell, Nadal i Cap d’Any.
Interparroquial

L6 Línia 6
Des d’Ordino
De dilluns a dissabte: de 7.30 a 21 h, cada 30 minuts.
Diumenges i festius: de 8 a 21 h, cada 30 minuts.
Des d’Andorra la Vella
De dilluns a dissabte: de 7 h a 21 h cada 30 minuts. Diumenges i
festius: de 7.30 h a 21 h, cada 30 minuts.
18
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L6b Línia L6 bis

6.4. Places d’aparcament comunals de lloguer

Des d’Ordino
De dilluns a divendres: de 7.15 a 21.45 h, cada 30 minuts.
Dissabtes i festius: de 7.45 a 20.45, cada 60 minuts.
Des d’Escaldes-Engordany
De dilluns a divendres: de 6.45 a 21.15 h, cada 30 minuts.
Dissabtes i festius: de 7.15 a 20.15 h, cada 60 minuts.

El Comú disposa dels aparcaments Vertical i el Puiet per llogar places
per a turismes, motos i compartiments tancats per a dos vehicles.
A l’aparcament de Prat de Call també es poden llogar places per a
autocaravanes.
Informació tel. 878 154 - 878 138

Bus nocturn
Divendres, dissabtes, vigílies de festius i festes majors: cada hora i
vint minuts.
Primera sortida d’Ordino (anada): a les 23 h, rotonda del Coll d’Ordino.
Última sortida a Ordino (tornada): a les 3.30 h, rotonda Les Costes
d’Andorra la Vella.

6.5 Cementiri

Bn3

Consulteu modificacions horàries a

www.transportpublic.ad.

6.3. Recollida selectiva, deixalleria i recollida d’andròmines i objectes en desús

A cada poble hi ha diferents punts de recollida selectiva de cartró,
vidre, envasos i rebuig. En trobareu la ubicació als plànols de cada
poble.
Podeu adreçar-vos a la deixalleria de les Valls del Nord (Carretera
General 3) per dipositar totes les deixalles no incloses en els
contenidors selectius.
Horaris:
De dimarts a dissabte, de 8 a 16 h, excepte festius.
Tel. 847 042

Compra o lloguer de nínxols.
Informació: tel. 878 154
6.6. Despatx parroquial

La Placeta, rectoria
Rector: Mn. Joan Fenosa
Tel. 835 014
joanfenosa@andorra.ad
Horaris: dilluns, dimarts i divendres, de 20 h a 21 h.

La recollida d’andròmines i objectes en desús es fa cada dimarts i dijous
no festius, amb l’avís previ al Departament de Serveis Públics,
tel. 163 (de 8 a 15 h) o a
serveispublics@ordino.ad.
6.4. Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

20
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7. Tràmits
Al web www.tramitsordino.ad podeu trobar tots els formularis de
sol·licitud i les explicacions de les diferents gestions que es poden
fer des del Comú i que us relacionem a continuació de manera
esquemàtica.
Misses
Esglésies
Ordino
La Cortinada
Llorts

Dies feiners
19.30 h

Dissabtes i vigílies
19.30 h

7.1. Tràmits comunals
Diumenges/festius
11 i 19.30 h
12 h
12.45 h

•
•
•
•
•

Alta de correu electrònic.
Cadastre.
Cens de població.
Cens electoral.
Cultura, educació i benestar social: ludoescola, casal d’estiu,
Escola de Música i inscripció a activitats culturals.
• Medi ambient: registre de l’abocador, comunicació d’encesa de foc.
• Targeta de bus parroquial.
• Urbanisme i construcció.
• Via pública: guals, rètols i demanda d’ocupació.
• Ajuts i subvencions.
• Sol·licituds a Finances.
7.2. Tràmits del Govern

•
•
•
•
•
•

Renovació de permisos de conduir i de passaports.
Demanda d’ajuts a l’habitatge de lloguer.
Sol·licituds de permisos de caça i pesca.
Demanda de classificació d’allotjament turístic.
Inscripció a l’escola.
Demanda de carnet de transport escolar, activitats extraescolars,
forfets extraescolars i lloguer de material d’esquí.
• Utilització de l’Auditori Nacional.
• Baixa de vehicle i duplicat de carta groga.
7.3. Tràmits conjunts amb el Govern

• Registre de comerç: obertures, baixes i modificacions.
• Sol·licituds d’urbanisme i construcció.
Església de Sant Serni de Llorts
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8. Equipaments: educatius, socials, lúdics, culturals, esportius i altres
8.1. Educació i benestar social

7.4. Tràmits de la CASS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sol·licitud de la targeta sanitària.
Demanda de certificats.
Volants de desplaçaments i mèdics per a l’estranger.
Extractes de punts de vellesa.
Altes i baixes d’empresa.
Matriculacions d’assegurats i de beneficiaris.
Modificacions de dades de la persona assegurada.
Accidents de treball.
Baixes mèdiques, prolongacions i altes mèdiques.
Reclamacions: duplicat de targeta sanitària, fulls de malaltia i
pagament d’atur de treball.
• Domiciliacions bancàries, canvi d’adreça i renovació de descomptes.
• Demanda de farmacioles per a empreses.
• Recollida de fulls de malaltia.

Biblioteca
Edifici La Font, 3r
Tel. 878 136
biblioteca@ordino.ad
Del seu fons bibliogràfic destaquen els títols sobre Andorra.
També ofereix servei de premsa nacional i internacional, a més de
fotocopiadora, fax i internet. Durant l’any organitza activitats com els
contacontes o els tallers infantils, i diversos concursos literaris i de
confecció de punts de llibre.
Casa Pairal
Edifici Casa Pairal, planta baixa
Tel. 878 130
casapairal@ordino.ad
La Casa Pairal és el punt de trobada de la gent gran. S’organitzen
un seguit d’activitats que inclouen xerrades, celebracions de festes
tradicionals, concursos de petanca, sortides d’un dia, viatges, etc.
Cada dia, al matí, s’imparteixen diferents disciplines esportives.
També s’organitzen sortides conjuntes amb les cases pairals dels altres
comuns a fi de fomentar les relacions entre els jubilats. Conjuntament
amb la Fundació Julià Reig, es fomenta el treball dels horts socials.
Centre d’Atenció Primària
C. Mn. Cinto Verdaguer - Ed. La Macarulla, 18 - planta baixa
Tel. 747 025 - Fax 836 818
El Centre d’Atenció Primària és el consultori mèdic de la parròquia.
Al Centre hi ha un metge de capçalera i personal d’infermeria que fa
cures i administra medicaments. Cal trucar prèviament per demanar
hora de visita. També es fan visites domiciliàries, en cas de necessitat.
Escola bressol
C/ Manual Digest, 2-6
Tel. 878 118
baldufa@ordino.ad
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Espai educatiu destinat a infants amb edats compreses entre els
tres mesos i els tres anys. L’objectiu és col·laborar amb els pares en
l’educació i el desenvolupament de la personalitat del nadó i iniciar la
convivència amb els altres infants.
La Capsa, espais de creació
C/ Santa Bàrbara, s/n
Tel. 847 084
lacapsa@ordino.ad
La Capsa té com a objectiu que l’alumne experimenti i descobreixi les
eines pròpies per al desenvolupament creatiu. L’equip està format per
professors qualificats i ofereix seguiment personalitzat als alumnes.
S’imparteixen les disciplines de plàstica, dibuix, pintura, ceràmica i
club foto, i durant el curs escolar s’organitzen tallers. Des del 2011
funciona conjuntament amb La Capsa de la Massana, cosa que ha
permès ampliar l’oferta d’activitats i arribar a un públic més ampli.
Escola de Música de les Valls del Nord
Pl. la Covanella, s/n
(Edifici Els Buners)
Tel. 847 444
escolamusica@ordino.ad
El seu objectiu és que l’alumne experimenti i descobreixi el gust per la
música i el cant. Els infants tenen un ampli programa d’assignatures
que comprèn: llenguatge musical i instrument, entre els quals destaca
el piano, la flauta travessera, la guitarra, el clarinet i el saxo. També
es fan classes de cant.
Els adults també poden participar en l’aprenentatge de la música i el
cant mitjançant classes particulars i a través de la Coral Casamanya i
del Grup Artístic d’Ordino.
Ludoescola
Casa Ferino
Carrer Major, s/n
Tel. 878 150
ludoescola@ordino.ad
La ludoescola acull infants de 3 a 12 anys. Ofereix un servei de matí
i tarda i obre durant les vacances escolars. A l’estiu ofereix el servei
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d’activitats d’estiu i colònies. El seu objectiu és promoure l’educació a
través de l’activitat lúdica per afavorir el desenvolupament psicomotor,
afectiu i social de l’infant.
Punt d’Informació Juvenil
Edifici La Font, 1r
Tel. 878 170
puntjove@ordino.ad
El Punt d’Informació Juvenil vol donar suport i orientació als joves, per
als quals és un referent a l’hora de trobar la informació necessària per
a la seva educació i el seu desenvolupament formatiu, laboral, cultural
o social. El local consta d’una sala de treball, una zona de consulta
de material bibliogràfic i de premsa, i una zona d’accés i consulta a
Internet.
Centres educatius de la parròquia
Escola Andorrana de Maternal i Primera Ensenyança d’Ordino
C/ Antoni Fiter i Rossell
Tel. 837 001
Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino
Carretera del Coll d’Ordino
Tel. 747 020
Escola Francesa d’Ordino
C/ Antoni Fiter i Rossell
Tel. 835 995
Per conèixer els horaris dels equipaments i serveis, podeu trucar als
telèfons que s’indiquen en cada apartat.
8.2. Natura, cultura i lleure

Auditori Nacional
L’Auditori Nacional d’Andorra és el principal escenari musical del país,
inaugurat l’any 1991 i seu del Festival Internacional Narciso Yepes.
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Gestionat pel Ministeri de Cultura acull solistes i orquestres de renom
mundial.
C/ Germans de Riba
Tel. 875 700 / 838 325
Centre d’Interpretació de la Natura de la Cortinada
Tel. 849 849
A través d’una exposició permanent i diversos audiovisuals coneixereu
el paisatge andorrà. És una de les millors maneres de descobrir el
nostre entorn natural, des de la formació dels Pirineus fa 50 milions
d’anys fins als hàbitats que conviuen actualment.
Parc natural de la vall de Sorteny
Primer parc natural d’Andorra, declarat l’any 1999. Té un interès
singular per la seva gran diversitat biològica i els seus valors
paisatgístics i geològics. Podreu identificar més de 700 espècies de
flors i plantes en un jardí botànic de vegetació alpina i subalpina.
www.sorteny.ad
Ruta del Ferro
El camí dels traginers i l’itinerari dels homes de ferro recupera el
passat siderúrgic de la vall. A peu, a cavall o en bicicleta, el recorregut
travessa la parròquia i ens convida a gaudir d’un paisatge cultural en
què reconeixem la intervenció de l’home en la natura. El camí forma
part de l’Itinerari Europeu del Patrimoni Industrial i inclou una sèrie
d’escultures contemporànies que homenatgen els homes del ferro.
http://www.ordino.ad/turisme/que-visitar/ruta-del-ferro
Mola i serradora de Cal Pal del Mas d’en Solé
Teniu l’oportunitat de conèixer el funcionament d’una serradora
hidràulica amb demostració de com es tallava la fusta i de la
transformació del blat en farina. Les instal·lacions daten de finals del
segle XVI i principis del XVII.
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8.3. Museus, monuments i altres llocs d’interès

Església de Sant Corneli i Sant Cebrià i comunidor (Ordino)
Construïda inicialment en època medieval, va ser restaurada entre els
segles XVII i XIX.
A l’interior hi trobem una talla romànica de la Mare de Déu de fusta
policromada datada de finals del segle XI i principis del XII. També es
conserven cinc retaules dels segles XVII i XVIII dedicats als patrons
de l’església.
El comunidor, situat al costat de l’església, s’utilitzava per a les cerimònies de protecció contra les tempestes.
Església de Sant Martí de la Cortinada
Es tracta d’una de les joies del romànic andorrà. Data del segle XII i
conserva les pintures murals realitzades pel Mestre de la Cortinada,
descobertes l’any 1968 durant la recuperació de l’absis original.
Les reixes de ferro forjat i el mobiliari de fusta són altres aspectes
que donen singularitat a aquest monument catalogat al patrimoni
nacional.
Casa Museu d’Areny-Plandolit (Ordino)
Exemple de l’única casa pairal noble d’Andorra i museu des de l’any
1972, va pertànyer als impulsors de la indústria metal·lúrgica durant
els segles XVI i XIX.
La construcció es va iniciar l’any 1613 i recull més de tres segles
d’història a través dels estris i objectes que guarda.
Carrer Major, s/n
Tel. 836 908
Museu Postal (Ordino)
Col·lecció filatèlica de segells d’Andorra des del 1928, acompanyada
d’una mostra dels processos d’elaboració de segells.
Carrer Major, Borda del Raser
Tel. 836 908
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També acull diferents activitats de caràcter lúdic i festiu.
Les instal·lacions del CEO tenen un gimnàs equipat amb aparells de
musculació i màquines cardiovasculars, sales de classes dirigides,
pista d’esquaix, piscina infantil, piscina climatitzada de 25 m i solàrium
exterior. La zona de relax inclou sauna, bany turc, dutxes bitèrmiques,
banyera d’hidromassatge i dues cabines verticals d’UVA. Finalment,
també disposa d’una botiga amb accessoris i roba esportiva.
Al Centre s’imparteixen les classes dirigides següents: aiguagim, body
balance, cardioabdo, ciclisme indoor, GAC, intervàlica, body pump,
step i tonificació. També s’hi fan classes de natació per a nadons,
infants i adults.
Les seccions esportives que es promouen des del Departament
d’Esports del Comú són la gimnàstica rítmica, el judo i el waterpolo,
també per a adults.

Museu de la miniatura (Ordino)
Exposició permanent de la col·lecció privada de microminiatures
de Nicolai Siadristy
Tel. 839 760
8.4. Esports

L’oferta del CEO es complementa amb un bon punt de trobada i
d’esbarjo: el parc infantil i l’espai adjacent, amb servei wifi gratuït i
on es pot prendre un refrigeri en companyia, mentre els fills juguen o
abans de començar els entrenaments. A més, el CEO disposa de dues
sales de reunions amb opció de lloguer, on durant tot l’any s’hi fan
conferències, rodes de premsa, cursos, exposicions, etc.

Detaill de la zona aquàtica del Centre Esportiu d’Ordino.

Centre Esportiu d’Ordino
Tel. 878 110 Fax 878 116
centreesportiu@ordino.ad
www.ceo.ad (Consulteu l’horari al web)
El Centre Esportiu d’Ordino (CEO) és un complex socioesportiu que
ofereix els equipaments necessaris per a la pràctica de l’esport.
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Altres instal·lacions esportives
Al CEO, trobem un rocòdrom exterior d’utilització lliure.
La parròquia disposa també d’altres equipaments com el pavelló
esportiu que pertany a les escoles Germans de Riba, disponible per
llogar i ubicat al Prat de Call.
Al poble d’Ordino també trobem les pistes multiesports de la Covanella,
que s’afegeixen a les de la Cortinada i de Llorts.
Per als més intrèpids, la parròquia disposa d’un circuit d’aventura
al bosc de Segudet, i de dues vies ferrades, la via de la Creu de Noral
i la via de Segudet. Totes dues opcions es contracten a l’Oficina de
Turisme, on també us informaran d’altres activitats i excursions de
temporada.
Els aficionats al golf tenen un Pitch and Putt, el Golf Par 3 Vall d’Ordino,
situat a la Cortinada, en un paratge d’alta muntanya envejable.
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Golf Par 3
Tel. 850 400
www.ordinogolfclub.com
8.5. Vallnord, Ordino-Arcalís

Tel. 739 600
www.vallnord.com
L’any 1983 s’inaugura el Camp de Neu Ordino-Arcalís, que actualment
forma part del domini Vallnord, una infraestructura cabdal per al món
de l’oci i del turisme a Andorra.
Vallnord, format pels sectors Arcalís, Arinsal i Pal, suma 91,5
quilòmetres esquiables i 1.017 hectàrees de fora pista, amb un
desnivell que va dels 1.550 metres als 2.625 metres d’altitud.
L’estació té capacitat per a 55.690 esquiadors, una xifra que s’amplia
anualment amb nous ginys mecànics i noves instal·lacions.
A l’hivern, Vallnord proposa el primer Mountain Park dels Pirineus per
a totes les edats, amb unes de les millors pistes d’esquí, surf de neu,
freeride i freestyle d’Andorra. A més, la diversió va més enllà dels
esports de neu, amb activitats com inoblidables vols en helicòpter,
passejades amb trineus guiats per gossos o itineraris amb raquetes
de neu.
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Arcalís-Vallnord.
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9. Normativa
Els residents de la parròquia poden tenir la necessitat de conèixer la
normativa següent. El text íntegre de la normativa el poden trobar a:
www.bopa.ad
Tributària
És d’aplicació directa el que estableixen les ordinacions següents:
Ordinació tributària: Estableix les taxes (per la prestació d’un servei
administratiu) i els impostos com el foc i lloc, la propietat, el comerç,
la construcció, etc.
Ordinació de preus públics: Estableix els preus públics per a la
realització de serveis o activitats que ofereix el Comú. Per exemple:
activitats dels departaments de Cultura o d’Esports, aparcaments
comunals, escola bressol, lloguer d’espais, venda de contenidors, etc.
Aquestes dues ordinacions es publiquen anualment.

Reglament de serveis i atenció social
BOPA núm. 58, del 31 de juliol de 2002.
Altres
Ordinació del cadastre de la parròquia d’Ordino.
BOPA núm. 38, del 10 de maig de 2006.
Pla d’ordenació i urbanisme parroquial, del 12 d’octubre de 2006.
BOPA núm. 88, del 6 de desembre de 2006, i les seves modificacions.
Reglament del cementiri comunal d’Ordino.
BOPA núm. 45, del 29 de juny de 1994.

Higiene pública
Ordinació núm. 1 d’higiene pública i protecció ambiental i ecològica.
BOPA núm. 17, del 10 d’abril de 2013. Estableix les condicions de neteja
i higiene de la via pública: els horaris per treure les escombraries, la
neteja dels excrements de gossos, etc.
Guals
Ordinació de guals i reserves d’estacionament.
BOPA núm. 58, del 31 de juliol de 2002.
Estableix el procediment i les condicions per a la instal·lació de guals
i reserves d’estacionament.
Cultura
Reglament del 4 de novembre de 2008 d’ajudes socials del Comú
d’Ordino.
BOPA núm. 83, del 12 de novembre de 2008.
Aquests reglaments estableixen el procediment i les condicions per a
la concessió d’aquestes ajudes.
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10. Enllaços d’interès

Consulta de plànols
http://cadastre-ordino.absis.es/absatlas/absmapaciudad/
Mapa ciutat: serveis, restauració, monuments i altres
Geoportal
Directori turístic: allotjaments i restaurants
http://visitandorra.com/ca/dormir/
http://visitandorra.com/ca/menjar/
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