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En qualitat de nou cònsol major 
d’Ordino, vull mostrar el meu 
agraïment a les persones que 
ens han fet confiança. És un or-
gull representar el meu poble, 
com a veí i com a polític, en un 
projecte que, tot i ser de conti-
nuïtat, haurà de fer front a nous 
reptes i haurà de 
posar la mirada 
en el futur per as-
segurar a tots els 
nostres habitants 
la qualitat de vida 
que sempre ha 
caracteritzat Ordi-
no. Envoltats d’una majoria re-
novada i una minoria a la qual 
sempre estarem disposats a 
escoltar, comencem una nova 
etapa de treball i il·lusió. Els 
canvis legislatius que entraran 
en vigor a curt termini seran de-
cisius per marcar les polítiques 
socials i econòmiques de tots 
els comuns. Per això és priorita-
ri mantenir la coherència en les 
decisions i ser capaços de mirar 
més enllà del moment present. 
La nova Llei de sostenibilitat 
financera i estabilitat pressu-
postària, coneguda com a Regla 
d’Or, i les lleis de les transferèn-
cies i de les competències són 
exemples dels canvis que han 

de dibuixar una nova Andorra 
més justa i solidària. Entenc 
que serà imprescindible, en 
aquest procés, la defensa de 
les especificitats i singularitats 
de cada territori, i estic conven-
çut que es tindrà en compte el 
valor afegit que representa la 

qualitat de serveis en un entorn 
i un paisatge únics com els de 
la vall d’Ordino. Nosaltres, des 
del Comú, continuarem treba-
llant de valent, compromesos 
amb el ciutadà i escoltant i do-
nant resposta a totes i cadas-
cuna de les seves inquietuds. 
Aquesta publicació, l’OrdinO es 
viu, continuarà sent un canal 
obert en dues direccions amb 
la gent i el seu dia a dia. Com a 
novetat us presentem una nova 
secció que titulem «Fem par-
ròquia» i que servirà per infor-
mar dels serveis i les millores 
que anem aconseguint. A les 
pàgines principals us donem a 
conèixer quines seran les priori-

tats de les conselleries per als 
propers quatre anys. I us tras-
lladem alguns dels projectes 
que ja estan en marxa pel que 
fa a infraestructures i equipa-
ments públics, com ara la crea-
ció d’una minicentral hidràulica 
al pont del Castellar, que tor-

narà a posar-nos 
al capdavant en 
l’ús de les energi-
es renovables. El 
màxim exponent 
d’aquesta política 
verda, protagonis-
ta del 2015, ha 

estat sens dubte la inversió al 
CEO, que enguany ens prepara 
un munt de sorpreses per cele-
brar el seu vintè aniversari amb 
usuaris i socis. Com sempre, 
recollim en imatges algunes de 
les activitats que han tingut lloc 
els últims tres mesos amb els 
infants i la gent gran com a prin-
cipals actors. 
I no voldria deixar de parlar del 
que serà l’esdeveniment de 
l’any, esportivament parlant: 
serà el 10 de juliol, amb l’arri-
bada del Tour de França, per 
tercera vegada amb final d’eta-
pa a Ordino-Arcalís. Voldria ser 
capaç de transmetre la il·lusió 
que em fa i encoratjar-vos a im-

plicar-vos-hi com a voluntaris o 
sortint al carrer per fer sentir 
la veu d’Ordino un cap de set-
mana en què està previst re-
bre milers de persones. Estem 
preparant un programa parti-
cipatiu sociocultural per donar 
la benvinguda a aquests corre-
dors i als seguidors incondicio-
nals que els acompanyen, que 
si aconseguim seduir seran la 
millor inversió turística que po-
dem fer. I, ja per acabar, voldria 
destacar el paper que ha tingut 

la parròquia el primer trimestre 
de l’any en el calendari blanc, 
amb l’acollida de tres proves 
esportives de ressò mundial or-
ganitzades a casa; em refereixo 
a la Copa del Món d’esquí de 
muntanya Font Blanca, el Tro-
feu Borrufa i el Freeride World 
Tour. Enhorabona a tot l’equip 
d’Arcalís, que les ha superat 
amb nota totes tres, i benvin-
guts també a la secció «La Veu 
d’Arcalís», on ells mateixos ens 
ho expliquen.  

 Les proves de la Font Blanca, 
el Trofeu Borrufa i l’FWT  

a Arcalís han estat un èxit 

Calendari fiscal 2016
Per acord de la Junta de Govern de data 19 de novembre de 2015, es comunica que el calendari fiscal per a l’exercici 2016 es preveu segons les dates següents:

Tribut Data inici notificació 
de facturació

Data presentació remesa 
bancària al cobrament

Data fi període voluntari 
de pagament i inici del període 

executiu

Impost tradicional del foc i lloc 18/02/2016 01/04/2016 23/05/2016

Impost sobre la propietat immobiliària  i Taxa 
de serveis públics vinculada 18/02/2016 01/04/2016 23/05/2016

Impost sobre els rendiments arrendataris 02/02/2017 02/02/2017 01/04/2017

Impost sobre la radicació d’activitats comercials, 
empresarials i professionals i Taxa de serveis 
públics vinculada

17/03/2016 02/05/2016 20/06/2016

Taxa de manteniment de cementiris 17/03/2016 02/05/2016 20/06/2016

Rètols indicadors i publicitaris 18/02/2016 01/04/2016 23/05/2016

Reserves d’estacionament i guals 18/02/2016 01/04/2016 23/05/2016
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Un treball continuista per mantenir la qualitat 
de vida i amb l’accent posat en el sector privat

Jordi Serracanta, dempeus, va proclamar els càrrecs de l’equip electe el dia del jurament al Consell de Comú.

Quatre dies després de l’inici 
de mandat, el divendres 8 de 
gener, es va celebrar a Ordino 
el primer Consell de Comú del 
nou equip liderat pels cònsols 
J. Àngel Mortés i Gemma Riba, 
en què es va aprovar la nova 
Junta de Govern i les comissi-
ons de treball. El Consell, que 
ha passat de dotze a deu con-
sellers —d’acord amb la modi-
ficació del decret del 2011—, 
estarà format per vuit membres 
de la majoria i dues conselleres 
a l’oposició. Durant la matei-
xa sessió van jurar el càrrec la 
secretària general, Zita Barrio, 
i l’interventor del Comú, Quim 
Anglada. També es va constituir 
el nou consell d’administració 
de Secnoa. Hi va haver poques 
sorpreses després de la volun-
tat de continuïtat feta pública 
en el jurament de càrrecs del 
28 de desembre respecte a la 
feina feta els últims vuit anys. 
El cònsol Mortés va estendre 
la mà a la minoria per trobar 
junts la solució a alguns dels 
problemes que més neguitegen 
el poble d’Ordino, com ara la 
situació deficitària d’Ordino-Ar-
calís, cavall de batalla de tots 
els mandats. Un altre vèrtex del 
nou govern serà la dinamització 
del sector privat i el comerç a la 
parròquia amb la nomenclatu-
ra Comerç i Dinamització, que 
s’afegeix a la ja existent Conse-
lleria d’Administració i Comuni-
cació, encapçalada per Xavier 
Herver. Aquesta prioritat ja es 
va introduir en el primer man-
dat d’Acció Comunal d’Ordino 
i es continuarà amb un treball 
permanent que incentivi la inici-
ativa privada. Així, es mantindrà 
el tipus baix de l’impost de radi-
cació i les bonificacions per als 
nous comerços durant el primer 
any d’obertura. Un altre concep-
te nou és la Sostenibilitat, que 
s’afegeix a la cartera de Medi 
Ambient i Agricultura.

El mes de novembre passat va 
quedar aprovat un pressupost 
de funcionament per al 2016, 
de caràcter excepcional per 
l’entrada en vigor l’1 de gener 
de 2016 de la Llei 32/2014 de 
sostenibilitat de les finances 
públiques i d’estabilitat pres-
supostària i fiscal (Regla d’Or), 
i per la incorporació immedia-
ta d’un nou equip. L’exercici 
2016 va quedar aprovat provi-
sionalment en 10.175.024,09 
euros pel que fa a ingressos i  
8.018.302,73 euros de despe-
ses, cosa que dóna un superà-
vit de 2.156.721,36 euros, 
sense incloure les despeses 
d’inversió ni les aportacions a 
les societats públiques. L’equip 
anterior va tancar el 2015 amb 
un romanent de tresoreria posi-
tiu d’1.573.000 euros. 

Les xifres definitives no es pu-
blicaran fins que s’aprovin en 
sessió de Consell de Comú i es 
recolliran en el proper núme-
ro d’aquesta publicació. Tots 
els comuns hauran de complir 
el repte de presentar un marc 
pressupostari per als propers 
quatre anys (2016-2019) al Tri-
bunal de Comptes. El període 
màxim que el Ple del Consell té 
per aprovar-lo un cop el validi el 
Tribunal de Comptes serà el 17 
de març. En el pressupost del 
2016, una partida que es veurà 
directament i considerablement 
rebaixada serà la dels salaris, ja 
que en la nova composició del 
Comú s’ha reduït el nombre de 
consellers, que han passat de 
dotze a deu. El document com-
plet es publicarà al BOPA i a la 
pàgina web d’Ordino.

Mortés estén 
la mà a la 
minoria

Es mantindran 
els impostos 
més baixos

Nou marc pressupostari a quatre anys vista
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La composició del Comú es redueix de dotze
a deu consellers per als propers quatre anys 

J. ÀNGEL MORTÉS, cònsol major
Conseller d’Obres i Urbanisme i conse-
ller de la Comissió mixta de límits par-
roquials
S’estrena en la política comunal des-
prés d’exercir com a conseller general 
i subsíndic. Decidit a mantenir la quali-
tat de vida dels habitants d’Ordino, s’ha 
mostrat dialogant i predisposat a obrir 
el debat per al millor futur d’Arcalís. 

XAVIER HERVER, capità i conseller
Conseller d’Administració, Comunica-
ció, Comerç i Dinamització
Les prioritats són mantenir oberts i vius 
els canals de comunicació amb la ciu-
tadania, de manera constant i bidirecci-
onal. Herver vol establir un pla d’acció, 
sense pauses, per dinamitzar el comerç 
i la iniciativa privada, donant-los les mà-
ximes facilitats. 

GEMMA RIBA, cònsol menor 
Exconsellera de Cultura, Educació, Jo-
ventut i Benestar Social, s’incorpora al 
capdavant del nou equip com a cònsol 
menor. Vol mantenir el tarannà d’un 
Comú pròxim, honest i transparent. Es-
coltar el ciutadà i donar resposta als 
seus neguits serà una de les prioritats 
per a les quals treballarà el nou equip 
comunal.

MARC PONS, conseller
Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i 
Sostenibilitat
Defensa el sector primari i el patrimo-
ni natural com a puntals, garants de la 
qualitat de vida dels ciutadans i atrac-
tius del turisme. Vol vetllar per la soste-
nibilitat de les intervencions comunals 
i ser  capdavanters en l’àmbit de l’efici-
ència energètica i les renovables. 

SAMUEL DURÓ BACKES, conseller 
major
Conseller de Manteniment, Serveis i 
Circulació
Al capdavant d’una de les conselleries 
més visibles, Duró aposta per continuar 
treballant per millorar els serveis i do-
nar resposta a les necessitats dels ciu-
tadans. Creu en el treball, i vol escoltar 
els neguits i les propostes de tothom. 

JORDI SERRACANTA, conseller
Conseller de Turisme i Esports
Es treballarà per posicionar la marca 
Ordino com un referent turístic que tin-
gui en la natura i l’esport els principals 
atractius. Desestacionalitzar les acti-
vitats turístiques esportives per repar-
tir-les durant tot l’any, aprofitant les in-
fraestructures i les instal·lacions que ja 
tenim, és un altre dels objectius. 

VANESSA FENÉS, consellera menor 
Consellera d’Educació, Cultura, Joventut 
i Benestar Social
Vol garantir el benestar de tota la pobla-
ció, amb una cura especial a les perso-
nes més necessitades. Incentivar el PIJ 
i mantenir uns serveis de qualitat lúdics 
i educatius són altres propòsits. Fenés 
aposta per una cultura que no exclogui 
cap generació i que incorpori la tradició.

MARIA DEL MAR COMA, consellera
Consellera de Finances i Pressupost
Una conselleria de pes que té un dels 
reptes més importants en l’acompli-
ment dels objectius que marca la nova 
Regla d’Or. Coma vol continuar la gestió 
acurada de les finances comunals, raci-
onalitzant la despesa i prioritzant la sos-
tenibilitat dels serveis, tot per mantenir 
la qualitat de vida.

Les conselleres de la minoria del partit Liberals+Independents volem representar tots 
els electors de la parròquia que ens van donar suport en les darreres eleccions co-
munals. En aquest sentit farem una oposició constructiva; analitzarem les decisions 
de la majoria i participarem activament en totes les comissions.
Dedicarem els nostres esforços a garantir que es treballin amb responsabilitat i trans-
parència tots els aspectes que afecten els ordinencs.
Alhora, vetllarem perquè el Comú gestioni les finances amb rigor, sense deixar 
d’oferir els serveis mínims als ciutadans, prioritzant les inversions necessàries i tenint 
en compte la conjuntura econòmica actual.
Arcalís ha de ser el motor econòmic de la parròquia i no podem permetre que conti-
nuï sent una estació deficitària. Per aquest motiu estem disposades a treballar amb 
la majoria proposant solucions que ja presentàvem en el nostre programa electoral.

L’oposició opina...

EVA CHOY
Consellera

SANDRA TUDÓ
Consellera
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#Ordino a les xarxes

Erorepro voloribu 
sipitis ent et vol 
rest, ut que dolu 

tam earciet

2.964 impressions 
La #Fontblanca debutarà el dissabte a #arcalís #ordino. Més activitats de la 
setmana a ordino.ad/agenda pic.twitter.com/RA6PUuuEMR

1.312 impressions 
Moments @vallnord avui amb els joves #ordino i @centrejove @comudelamassana 
en les activitats de Carnestoltes. pic.twitter.com/TXzsr0Kpei

959 impressions
#EC2015 #ordino escrutat 100; @Democrates_and 52; @LiberalsAndorra 29; 
Blancs 17; Nuls 2. Oficiós.

304 interaccions
Estefania Troguet@ETroguet  Jan 1 Good morning 2016 !!!  #Andorra @andor-
raworld_ad @Vallnord @Ordinoesviu pic.twitter.com/clxuW84oaC

130 interaccions
Enjoying Andorra@enjoyingandorra  Dec 2Al·lucinant dia 
d’#esquídemuntanya a @andorraworld_ad // Incredible #skimo day at @
Ordinoesviu #mountains pic.twitter.com/tNdiQzzMQe

42 interaccions
ecoa@EcoaOrdino  Feb 10Atenció la millora que han fet aquests telemar-
ckeros de la Secció Esportiva. Molt bé, nois @Ordinoesviu pic.twitter.com/
AoBNcL2D80

ordinoésviu

4.103
seguidors

#ordino es lleva així.Aquest és el regal de Reis que tots esperàvem! #ordino #ordinoesviu (06/01/2016)

El millor dia de la temporada 
de #skimo #arcalís #ordino

Fira de #nadal a #ordino. Us 
la perdreu?

La rua infantil de Carnestol-
tes a #ordino

      450 m’agrada 8

35 3 2

        22 compartits
        38 comentaris

      319 m’agrada
      25 compartits
        8 comentaris

      194 m’agrada
      16 compartits

      8 comentaris

      278 m’agrada
      27 compartits
      11 comentaris      1277 m’agrada  151 compartits  70 comentaris

      96 m’agrada       83 m’agrada      88 m’agrada

2
1
1

media   seguint      seguidors
398 144 565

tuits      seguint      seguidors
2333 526 2.043

TOP TWEET  ordinoesviu TOP MENTION
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Centre Esportiu d’Ordino

Assolir el dèficit zero i mantenir l’esperit jove, 
objectius en el 20è aniversari del Centre

L’Isi i la Regina, instructors del CEO, reben una usuària a la sala de fitness. 

Dels 350 mil euros de dèficit 
anual que tenia el Centre Es-
portiu d’Ordino el 2008, l’any 
passat es va passar als 60 mil 
gràcies a l’optimització dels es-
pais, les reformes estructurals i 
les millores energètiques, que 
van anar acompanyades de di-
ferents campanyes de captació 
de socis. L’objectiu, però, és 

arribar al dèficit zero en un any, 
segons va explicar el conseller 
d’Esports, Jordi Serracanta, 
coincidint amb la presentació 
del 20è aniversari del Centre. 
Sens dubte aquest seria el mi-
llor regal d’una celebració que 
s’allargarà fins al desembre, 
amb més d’una vintena d’actes 

esportius i lúdics. L’eslògan de 
la nova campanya –amb cert 
aire retro–, «Estimo el CEO, el 
CEO t’estima, 20 anys d’atrac-
ció (1996-2016)», vol recollir 
l’esperit jove i dinàmic que 
s’ha mantingut amb el pas del 
temps. «La clau de l’èxit ha es-
tat pensar en l’usuari com un 
client i donar el millor servei a 
tots els ciutadans, no només 
d’Ordino, sinó també d’altres 
parròquies», va destacar Serra-
canta. I per això, en aquest vin-
tè aniversari, el públic serà l’au-
tèntic protagonista. Activitats i 
classes d’exhibició, tallers i xer-

rades, són algunes de les inici-
atives, que van començar amb 
una classe d’aerospinning del 
col·laborador belga Grégory Pé-
criaux el 9 de febrer. Amb un ca-
ràcter més festiu es faran pro-
mocions, sorteigs i lògicament 
alguna festa que ens transpor-
tarà al 1996, l’any de l’obertu-

ra. Els socis i usuaris podran 
seguir el calendari d’activitats, 
les ofertes i les promocions a 
través de les publicacions que 
es faran a la web, el Facebook i 
el butlletí electrònic del Centre, 
tal com va explicar la cap d’Es-
ports i responsable del Centre, 
Judit Villaró. 

Durant la presentació es van re-
cordar altres dades rellevants, 
com els 1.665 socis registrats 
a mitjan febrer i les 613 Quo-
tes Plus (+), la modalitat de ta-
rifa única que permet accedir 
a la majoria d’activitats dirigi-
des que ofereix el centre. «En 
aquesta nova campanya del 

20è aniversari es treballarà per 
mantenir i incrementar aques-
tes xifres, sempre que no ratllin 
la massificació», van concloure 
els responsables, que van par-
lar també de la reforma dels 
vestidors com l’última inversió a 
mitjà termini per assolir la refor-
ma global.

La celebració 
s’allargarà fins 
al desembre

 Es treballarà per incrementar
els 1.665 socis actuals 

sempre que no es massifiqui 
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Medi ambient

Ordino aprofitarà els recursos hidràulics 
per potenciar l’ús de les energies renovables

El Comú fa un pas més en el 
compromís amb el medi ambient 
i la reducció de gasos d’efecte 
hivernacle amb una aposta per 
les energies renovables i la crea-
ció d’una minicentral hidroelèc-
trica que s’instal·larà al pont del 
Castellar. Es pretén minimitzar la 
dependència energètica externa 
i aprofitar al màxim els recur-
sos naturals propis del territori 
per donar abast a la demanda 
elèctrica. Per fer realitat aquest 
projecte, el Comú ha tret un plec 
de bases per a la concessió du-
rant 25 anys dels terrenys de 
domini públic i l’autorització per 
a l’aprofitament i l’ús de l’aigua 
del riu de Tristaina, a Arcalís. La 
producció d’energia elèctrica a 
la parròquia permetrà ampliar 
l’activitat econòmica i aportar 
ingressos a través d’un cànon 
anual, a més de generar llocs 
de treball. L’empresa licitadora 

La minicentral 
es construirà 
al Castellar

La captació 
d’aigua es farà 
a Tristaina

haurà de presentar el projecte 
de gestió, que haurà d’incloure 
l’avantprojecte i el pla d’explo-
tació; serà necessari un estudi 
o pla de gestió ambiental per 
assegurar el mínim impacte a 
la zona i un pla econòmic finan-
cer. Al plec s’especifica que en el 
cas d’utilització d’alguna infra-
estructura propietat del Comú o 
d’una entitat pública, com ara la 
bassa d’aigua que s’utilitza a Ar-
calís per a la innivació artificial, 
les basses destinades a apagar 
incendis o les captacions per al 
consum humà, l’ús es faria de 
manera compartida. I sempre 
es donarà prioritat a l’activitat 
i les necessitats de SECNOA o 
del Comú. El Comú d’Ordino va 
veure una oportunitat d’aprofitar 
els recursos naturals de la par-
ròquia, en aquest cas hídrics, 
acollint-se al decret de 18 de 
febrer de  2015 que autoritza la 
producció d’energia elèctrica en 
minicentrals per sota dels 500 
kW. L’energia produïda es con-
nectaria a la xarxa elèctrica de 
distribució, de la qual cosa es 
farà càrrec l’empresa licitadora. 
La parròquia torna a ser pionera 
en matèria d’energies renova-
bles i treballa en la direcció de 
la política energètica del Govern, 
que recomana que les energies 
renovables representin el 20% 
de les fonts d’energia que es 
consumeixen. 

Conveni a deu anys pel terreny del bosc de l’Esquella

Panoràmica del pont del Castellar, on es construirà la minicentral hidroelèctrica.     Foto: Carles MúgiCa

Mateu, Soriano, Mortés i Riba, a la sala del Consell.

Els cònsols han signat un con-
veni amb el Quart d’Ordino, re-
presentat per Josep Soriano, 
llevador, i Meritxell Mateu, se-
gona llevadora, per la cessió del 
terreny del bosc de l’Esquella. 
El contracte té una durada de 
deu anys i serà vàlid sempre 
que s’hi portin a terme iniciati-
ves culturals lligades al territori 
i a les tradicions de muntanya. 
La superfície que abasta el 
bosc de l’Esquella va des del 
camí de Segudet fins al Coll 
d’Ordino i va ser el lloc escollit 
per fer-hi la cursa infantil Mini 

Ultra Trail amb els escolars 
d’Ordino, una proposta que va 
sorgir del Consell d’Infants i que 
va ser tot un èxit. 
Amb el conveni, el Comú es fa 
càrrec de l’explotació i el man-
teniment de les instal·lacions 
que calguin per desenvolupar 
els nous projectes, que vo-
len ser un atractiu turístic que 
s’identifiqui amb Ordino. La sig-
natura va tenir lloc a la sala del 
Consell de Comú al febrer i du-
rant els mesos vinents el Comú 
farà públiques les diferents ide-
es i propostes.
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Josep Puig dirigeix la Coral cantant les Caramelles a la placeta del Pajó.

S’instal·len dos nous 
desfibril·ladors

Nova marquesina a Arans

El Comú d’Ordino ha comprat 
dos nous desfibril·ladors externs 
que s’instal·laran al refugi guar-
dat de la borda de Sorteny i en 
un dels vehicles dels agents 
de circulació. Aquests dos apa-
rells electrònics se sumen als 
dos que ja existien, un al Cen-
tre Esportiu d’Ordino i l’altre, 
al Centre de Natura de la Cor-
tinada, propietat del Govern 
d’Andorra. «Es tracta d’equi-
paments oberts al públic que 
es consideren estratègics, pel 
nombre d’usuaris que els fre-
qüenten, com és el cas del CEO 
i el Parc, i també per la seva re-
lació amb la pràctica d’activitat 
física», ha explicat el conseller 
d’Administració General, Xavier 
Herver, sobre aquesta inversió 
medicosanitària, orientada a 
donar servei al ciutadà. «La in-
corporació d’un aparell mòbil 
en un vehicle permetrà abastar 
qualsevol punt de la parròquia 
quan sigui necessari», ha afe-
git Herver respecte de la nova 
ubicació. Recordem que aquest 
aparell electrònic és molt útil 
per salvar vides, ja que resol la 
majoria d’aturades cardíaques, 
i és freqüent veure’l en equipa-

Els veïns d’Arans-la Cortina-
da ja disposen d’una mar-
quesina a la parada de bus 
Cruïlla d’Arans (núm. 348) 
de la línia de transport par-
roquial en direcció a Ordino. 
La marquesina, situada a 
l’avinguda de l’Ensegur, res-

ments públics socioesportius. 
El desfibril·lador portàtil tracta 
les aturades quan la causa de 
l’aturada és la fibril·lació o ta-
quicàrdia ventricular, una de 
les causes més comunes de la 
mort sobtada, i l’equip fa que el 
cor recuperi el seu ritme correc-
te. Els models que s’han instal-
lat són compatibles amb el mo-
nitor desfibril·lador que utilitza 
el Servei Urgent Mèdic (SUM), 
per donar una resposta al més 
immediata possible. 

guardarà de la pluja i el vent 
els usuaris del transport públic. 
La línia la utilitzen molts joves 
a primera hora del matí, i la 
instal·lació s’ha portat a terme 
després de diferents demandes 
ciutadanes. El poble d’Ansalon-
ga també n’estrenarà una ben 

aviat. Pel que fa a la millora del 
mobiliari urbà, també s’han re-
parat els vidres del cobert de la 
parada El Lloser (núm. 310), en 
direcció a la Massana davant 
de la Farga Rossell, que s’havi-
en trencat a causa de l’impacte 
d’un vehicle.

Comencen els assajos per cantar les Caramelles 
a l’Escola de Música de les Valls del Nord  
La Coral Casamanya i el Grup 
Artístic d’Ordino obren les por-
tes de l’Escola de Música a tots 
aquells cantaires que estiguin 
interessats a cantar les Cara-
melles el dia de Pasqua. Els 
assajos comencen el 27 de fe-
brer i continuaran els dissabtes 
5, 12, 19 i 26 de març, de cinc 
a sis de la tarda. Es treballaran 
cançons tradicionals i d’origen 
popular per a la cantada con-
junta, que serà el diumenge 27 
de març, amb un recorregut per 
places i carrers del poble des de 
les 12 del migdia, amb la plaça 
Major com a punt de partida, 
d’on també sortirà l’estendard 
que es passarà pels balcons.

Servei 
de Wi-Fi a la 
Casa Pairal

La Casa Pairal d’Ordino ja 
ofereix servei de Wi-Fi gratu-
ït per als padrins que vulguin 
tenir connexió permanent a 
la xarxa. El servei s’ha activat 
després de la demanda d’al-
guns usuaris que utilitzen el 
telèfon intel·ligent per comu-
nicar-se. 
Altres punts amb Wi-Fi gra tuït 
a la parròquia són l’Oficina 
de Turisme, el Centre Espor-
tiu d’Ordino, la Biblioteca Co-
munal i el Punt d’Informació 
Juvenil. Andorra Telecom té 
obert un accés públic a Inter-
net al carrer Major i a la pla-
ça Prat de Call.
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Els Pastorets reviuen la tradició la nit de Reis amb una 
nevada molt esperada i el centre de congressos ple

L’arribada dels Reis no s’entén 
a Ordino sense la representa-
ció dels Pastorets a l’Andorra 
Congrés Centre, que genera 
una gran expectació entre els 
parroquians que hi assisteixen 
com a públic i omplen la sala. 
L’escenificació teatral d’origen 
popular uneix la gent de molts 
pobles de Catalunya per Nadal 
i dóna vida al naixement de Je-
sús i l’adoració dels pastors. El 
mestre Florit i la Lourdes Pons 
van impulsar al poble d’Ordino 
aquesta tradició, que es manté El rei Baltasar saluda el públic a la seva arribada a l’Andorra Congrés Centre d’Ordino.

Els membres dels equips andorrans que van participar en el Trofeu Borrufa. A baix, gran ambient 
a la plaça Major en el moment de la cloenda i el comiat dels corredors. 

Càlid comiat als 
joves del Borrufa
Batucada, canons de confeti 
i globus per dir adéu a la 24a 
edició del Trofeu Borrufa a la 
plaça Major, on van onejar amb 
força les banderes de les trenta 
nacionalitats que hi van partici-
par enguany. La cerimònia de 
cloenda va ser un comiat càlid 
per als 267 atletes i els acom-
panyants que van formar part 
de la competició d’esquí per a 
joves de 12 a 16 anys, inclosa 
en el calendari FIS. Tot i no ha-
ver estat l’edició en què Andor-
ra ha acumulat més medalles, 
sens dubte ha estat una de les 

de nivell més alt, amb la parti-
cipació de països capdavanters 
com Itàlia, triomfadora absoluta 
de l’edició, seguida d’Espanya 
i la Gran Bretanya. Dels corre-
dors andorrans, els més desta-
cats han estat Roger Bartumeu 
en categoria masculina, i Carla 
Mijares i Adelaida Pallàs en fe-
menina. Els equips han acabat 
amb la il·lusió de tornar amb 
més força i millorar les mar-
ques. I és que l’experiència del 
Trofeu Borrufa, l’intercanvi i la 
convivència dels joves durant 

cinc dies, fa que es promoguin 
altres valors en el món de l’alta 
competició per als atletes que 
comencen.
El Trofeu va arrencar el 25 de 
gener amb un nou impuls i la 
renovació de càrrecs quant a 
l’organització, liderada a partir 
d’ara per l’estació Ordino-Ar-
calís, amb el mateix esperit 
d’aquests 23 anys, però inten-
tant fer un pas més en la tra-
jectòria del trofeu. Aquest punt 
d’inflexió ha de permetre la 
continuïtat de futures edicions 
i, per què no?, aconseguir que 

hi tinguin presència països que 
donaran més reconeixement 
internacional a la cursa. Recor-
dem que fins ara el Trofeu Bor-
rufa depenia únicament de la 
dedicació dels voluntaris, que 
sovint es trobaven amb dificul-
tats per atendre totes les neces-
sitats. El director d’Ordino-Ar-
calís, Xabier Ajona, ha passat a 
ser el president del Trofeu, que 
té el suport de la FAE, el Comú 
d’Ordino i Andorra Turisme, i el 
patrocini de Crèdit Andorrà com 
a principal espònsor.

 Arcalís ha agafat les regnes 
del Trofeu, en què han 

participat trenta nacionalitats

Florit i Pons 
van impulsar 
la tradició aquí

cada any a la parròquia amb el 
treball voluntari dels pares, ja 
que els infants d’Ordino en són 
els protagonistes. A l’espectacle 
hi posen la música en directe la 
Coral Casamanya i el Grup Ar-
tístic d’Ordino, les dues forma-
cions musicals de la parròquia 
que acompanyen altres cele-
bracions populars com les Ca-
ramelles. La notícia de la nit de 
Reis, però, va ser l’arribada de 
la neu, tan esperada durant tot 
el mes de desembre, una neva-
da que va continuar durant tota 
la nit fins l’endemà com el regal 
que tots esperàvem. Els Reis 
van fer el recorregut blanc des 
de la Casa Pairal fins a l’ACCO, 
on van rebre la benvinguda dels 
nous cònsols, J. Àngel Mortés i 
Gemma Riba.



1111ordinoésviuPrimavera equipaments socials

Equipaments

Villaró serà el convidat del Club de lectura de les 
Valls del Nord al març en una biblioteca renovada 

El PIJ celebra els seus vuit anys amb un taller 
de ‘ligthpainting’ amb Andorra Sostenible 

El Punt d’Informació Juvenil 
(PIJ) va celebrar els vuit anys 
de la seva creació amb un taller 
de fotografia amb la tècnica del 
lightpainting. La iniciativa del 
Centre Andorra Sostenible per 
confeccionar nadales ha estat 
una manera original i ecològi-
ca de felicitar les festes sense 
haver d’utilitzar el paper. Una 
càmera rèflex, foscor i un pun-
ter de llum són suficients per 
dibuixar o escriure a mà alça-
da i obtenir una instantània 
feta de llum que s’aconsegueix 
ampliant el temps d’exposició. 
Una quinzena de joves van par-
ticipar en el taller impartit per 
Elena Valletbò, que l’ha portat 
a diferents parròquies. Per a 
l’ocasió va portar unes plan-
tilles retallades per pintar-les 
amb temes nadalencs. La ses-
sió va generar una gran expec-
tativa entre els joves, que van 
realitzar més d’una fotografia 
també amb les seves siluetes. 
Un dels avantatges és la imme-
diatesa amb què es poden com-

A l’esquerra, uns joves simulen un rescat amb una sonda i una pala. A la dreta, una foto de silueta amb la tècnica lightpainting.

Aspecte de la biblioteca renovada a l’àtic de l’edifici La Font.

partir, ja que en ser felicitacions 
digitals es poden enviar per 
correu electrònic i fins i tot com-
partir a les xarxes socials. La 
proposta lúdica i educativa per 
celebrar l’aniversari va acabar 
amb un berenar plegats. 

Com ja és habitual per les va-
cances de Carnaval, Ordino i la 
Massana van proposar un pro-
grama conjunt d’activitats a la 
neu. El Parc natural de la vall de 
Sorteny va acollir una d’aques-
tes sortides, per tenir contacte 

amb la natura i reconèixer el 
rastre dels animals. L’excursió 
va servir també per conscien-
ciar els joves que han d’anar a 
la muntanya amb la màxima se-
guretat a través de consells i re-
comanacions. Pal i Naturlandia 

L’escriptor andorrà Albert Villa-
ró serà el convidat del Club de 
lectura de les Valls del Nord 
aquest mes de març. La sessió 
es farà a Ordino el dimecres 2 
de març a les 20.30 h i es co-
mentarà el llibre Els ambaixa-

dors (Premi Josep Pla 2014). 
El Club dóna l’oportunitat als 
lectors d’intercanviar idees i 
conèixer més profundament els 
autors que llegeixen. Villaró, que 
escriu novel·la històrica, també 
toca els gèneres de la ficció i la 
intriga. Llicenciat en Geografia i 
Història, ha treballat d’arxiver i 
ha estat director de Cultura del 

Comú d’Andorra la Vella. En el 
seu perfil literari destaca com a 
guanyador del premi Carlemany 
2006 per Blau de Prússia i del 
Premi Prudenci Bertrana 2015 
amb el títol La bíblia andorrana. 
Villaró, que ja havia estat convi-

dat pel Club a la Massana, ve a 
Ordino per primera vegada. El 
Club va arrencar el mes d’octu-
bre amb tretze socis, tot un èxit 
que confirma l’encert de donar 
veu i vot als lectors en l’elecció 
del programa. 
Els últims mesos, la biblioteca 
ha fet un esforç per oferir més 
espai a la sala de lectura i per-

 Els títols francesos són 
els més demanats, amb 

962 préstecs el 2015

castellans, amb 302. Els últims 
llocs els ocupen les lectures en 
anglès, amb 34 títols, i les itali-
anes, amb un únic llibre prestat. 
Per edats, els infants continuen 
sent els principals usuaris de 
les instal·lacions, que aprofiten 
per fer els deures escolars. La 
bebeteca, ubicada a la segona 
planta de l’edifici La Font, va co-
mençar la programació de l’any 
amb una sessió de dibuixos ani-
mats de Tom & Jerry el dissabte 
29 de gener al matí. La proposta 
de contacontes i projeccions per 
als més menuts és habitual a la 
bebeteca que, per descomptat, 
també disposa de llibres per a 
aquesta franja d’edat. L’any pas-
sat va acollir 872 persones. El 
servei s’adreça als infants entre 
0 i 6 anys, sempre acompanyats 
d’un adult, ja que la idea és fo-
mentar la lectura compartida. 

Activitats 
a la neu 
per Carnaval

han estat els altres dos espais 
escollits pel Punt d’Informació 
Juvenil d’Ordino i el Punt 400 
de la Massana per a la setmana 
de vacances escolars del febrer, 
sortides de neu en què han par-
ticipat una quinzena de joves.   

metre l’entrada de més llum na-
tural amb unes reformes míni-
mes de molt baix cost, que amb 
el bon temps també permetran 
als usuaris llegir a la fresca, 
amb vistes al poble, gràcies a 
l’adequació de la petita terras-
sa. La freqüència de visites a 

la biblioteca comunal durant el 
2015 ha estat de 5.211 usuaris 
i el nombre de títols prestats ha 
estat de 1.712. Entre els idio-
mes més demanats, en primer 
lloc destaquen els títols france-
sos, amb 962 préstecs, seguits 
dels catalans, amb 413, i els 
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- Ha estat una victòria espera-
da, la del 13D?
Jo diria que més que una victò-
ria esperada ha estat una victò-
ria treballada per tots i cadas-
cun dels membres de l’equip, i 
així ho han reflectit els electors.  

- Torna a primera línia política, 
després d’haver estat al Con-

sell General com a conseller i 
com a subsíndic.
Sí, torno a primera línia i per 
primera vegada tindré respon-
sabilitats polítiques al Comú, tot 
i que sempre he seguit de molt 
a prop la política comunal. Per 

entrevista

Entrevista

J. Àngel Mortés: «Som un equip compromès que 
donarà continuïtat a la proximitat i la transparència»

El cònsol major, J. Àngel Mortés, es va incorporar al capdavant del Comú el dilluns 4 de gener. 

mi la diferència més important 
és el fet de poder estar en con-
tacte directe amb els ciutadans 
i poder aportar solucions als 
seus problemes i inquietuds 
d’una manera molt més direc-
ta. Això fa que et puguis sentir 
satisfet de la teva tasca i cada 
cop més motivat per continuar 
donant el millor servei possible.

- Quines seran les principals 
aportacions d’aquest nou man-
dat?
El principal objectiu d’aquest 
nou mandat és prioritzar les in-
versions necessàries sense ge-
nerar més endeutament i con-

tinuar millorant la qualitat dels 
serveis. 

- En quin sentit es parla de con-
tinuïtat respecte al mandat an-
terior? 
En el tarannà, la proximitat i la 
transparència amb què s’ha tre-
ballat els últims vuit anys. Se-
guiran oberts tots els canals de 
comunicació amb la ciutadania, 
i escoltarem tothom. El Comú té 
la porta oberta als ciutadans. 
Continuarem també organitzant 
periòdicament les reunions veï-
nals i amb els quarts per mirar 
de respondre a totes les inquie-
tuds que ens plantegin. 

- En la primera compareixença 
pública, coincidint amb el jura-
ment de càrrecs, va estendre la 
mà a l’oposició.
Penso que no podia ser d’una 
altra manera, la minoria també 

té la confiança d’una part dels 
ciutadans i, per tant, crec que 
és important poder treballar 
conjuntament per poder donar 
resposta, sempre que sigui pos-
sible, a aquelles persones que 

els han donat suport. El Comú 
té l’obligació de treballar per to-
tes les persones que viuen a la 
parròquia, i les solucions sem-
pre seran benvingudes, inde-
pendentment de qui les aporti.

- Quins seran els primers temes 
que s’abordaran?
En primer lloc, hem de treballar 
en la confecció i l’aprovació del 

pressupost. S’han d’analitzar 
les inversions i prioritzar-les 
d’acord amb les necessitats i 
els recursos de què disposem, 
i al mateix temps també hem 
d’analitzar les despeses de 

funcionament per tal d’optimit-
zar-les sempre que sigui possi-
ble.
 
- Quines seran aquestes inver-
sions?
Tal com he comentat, les in-
versions es faran en funció de 
les necessitats i els recursos 
disponibles. Una d’aquestes in-
versions importants és la refor-

«El Comú té la porta 
oberta per escoltar 

els ciutadans»

«Volem donar un impuls 
al sector privat i incentivar

la iniciativa privada»
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J. Àngel Mortés, visiblement emocionat, rep el pin de mans de Ventura Espot el dia del jurament del càrrec com a cònsol major a la sala del Consell de Comú.

ma i l’adequació de l’edifici de 
les escoles velles, d’acord amb 
el conveni signat al desembre 
per traslladar-hi la ludoescola i 
altres equipaments socioeduca-
tius .

- Com definiria l’equip que lide-
ra? 
Com un equip que combina l’ex-
periència política i la renovació, 
amb moltes ganes de treballar 
per la parròquia; un equip de 
persones compromeses i amb 
uns perfils que s’adapten a les 
tasques de cada conselleria. Jo 
diria que és un equip represen-
tatiu de la parròquia. 

- En la composició de conse-
lleries, apareix com a novetat 
Comerç i Dinamització. Què és 
el que es pretén?
Volem donar un impuls al sector 
privat –comerços, hotelers, res-
tauradors–, promoure i incenti-
var la iniciativa privada a la par-
ròquia. Per nosaltres no és una 
novetat, és una mesura que ja 
es va implantar durant el primer 
mandat d’ACO; en aquell mo-
ment es va decidir l’exempció 
de l’impost de radicació durant 
el primer any i es va optar per 
un tipus de gravamen molt baix. 
Són mesures que s’han mantin-
gut amb la pretensió d’atraure 

negoci que generi més movi-
ment a Ordino. Volem buscar 
sinergies i col·laboracions entre 
tots els actors econòmics. Te-
nim una oportunitat d’or amb 
l’arribada del Tour a Ordino-Ar-
calís el 10 de juliol, en la qual 
volem implicar al màxim d’esta-
bliments de la parròquia. Ordino 
ha de trobar fonts d’ingressos 
complementàries, sempre en 
equilibri amb l’entorn natural, 
que és el nostre patrimoni.

- Creu que Ordino ha aconse-
guit el posicionament que bus-
cava com a destinació de mun-
tanya i natura?
Sens dubte, penso que s’ha 
sabut marcar la diferència. I és 
que la gent, quan ve a Ordino, 
sap què hi trobarà, i encara 
marxa més sorpresa dels pai-
satges i la natura que oferim. 
L’hivern està garantit i els úl-
tims anys s’ha fet un esforç 
molt gran per desestacionalit-
zar i no centrar-ho tot en la neu; 
no únicament a Ordino, sinó a 
tot Andorra s’han buscat atrac-
tius que poguessin incrementar 
el nombre de visites a l’estiu, i 
els objectius s’estan complint. 
Concretament a Ordino tenim 
els dos itineraris i excursions 
més seguits pel turista, la Ruta 
del Ferro i els llacs de Tristaina. 
Si a més som capaços d’acollir 
proves internacionals de nivell 
com ha estat el cas aquest hi-
vern, que hem viscut a casa la 
Copa Font Blanca, el Freeride 

World Tour i el Trofeu Borrufa, 
la repercussió és molt gran i el 
retorn també. Estic convençut 
que no deixem ningú indiferent.

- Des del primer moment ha 
reiterat la necessitat de mante-
nir la qualitat de vida. Com ho 
aconseguirem? 
Tenint cura de les finances i 
racionalitzant la despesa. S’ha 
fet molt bona feina quant a la 
reducció de deute i hem de con-
tinuar en aquesta línia; els co-
muns no podem comprometre 
les generacions futures gene-
rant més deute. I d’altra banda, 

com ja he dit, trobant l’equilibri 
amb allò que ha de generar be-
neficis sense malmetre el nos-
tre paisatge, que és el bé més 
preuat que tenim. Ja som una 
parròquia sostenible, i tenim 
la responsabilitat de continuar 
sent-ho. Hem reforçat també 
aquest aspecte introduint el 
concepte nou de la sostenibili-
tat a la conselleria de Medi Am-
bient i Agricultura.

- La revisió del Pla d’Urbanis-
me (POUP) ha estat una de les 
assignatures que han quedat 
pendents. 

És imprescindible enllestir l’or-
denació del territori i ho com-
plirem tal com vam dir. El més 
important serà trobar uns cri-
teris de desenvolupament sos-
tenible, creixement equilibrat 
i adaptació a l’entorn, sempre 
evidentment en consens amb 
els propietaris i adaptant-nos 
als diferents plans del Govern: 
infraestructures viàries, riscos 
naturals... A Ordino, hem sabut 
créixer d’una manera ordenada 
i respectuosa amb l’entorn i és 
aquest model que treballarem i 
defensarem des de tots els àm-
bits.

- Quin és el seu posicionament 
pel que fa a Vallnord?
Anar contra la marca Vallnord 
seria negar una realitat, nosal-
tres hem defensat sempre el 
paraigua Vallnord. Hi creiem i 
sabem que és una marca con-
solidada més enllà de les nos-
tres fronteres. La voluntat polí-
tica és continuar defensant-la. 
I una prova és que l’estiu del 
2017 tornarem a coordinar ple-
gats l’oferta d’activitats de les 
Valls del Nord i tornarem a edi-
tar una guia, com s’havia fet an-
teriorment per mostrar el millor 
de les dues valls.

    
   PERFIL

Lloc de naixement 
Ordino   
 
Data de naixement 
5 de març de 1963
 
Professió
Empresari 

Aficions
Trail running, BTT, esquí, esquí 
de muntanya, esports de muntanya

«S’ha fet molt bona feina en la 
reducció de deute i continuarem  

tenint cura de les finances»



14 ordinoésviu viure ordino

Viure Ordino

Els infants proposen fer un vídeo viral de la 
parròquia i pintar un mur del pavelló esportiu  

Els infants exposen als politics el projecte per pintar el mur del pavelló esportiu. 

D’esquerra a dreta, Mortés, Martí, Naudí i Riba en el despatx del cònsol major. 

Primer acostament del cap de Govern i la secretària 
d’Estat per negociar competències i transferències

Després que el cònsol major els 
donés la benvinguda i prometés 
fer-ho al millor possible, els es-
colars d’Ordino van deixar sentir 
la seva veu en el primer Consell 
d’Infants, que va tenir lloc el 2 
de febrer i del qual van sorgir 
nombroses i variades propostes. 
Entre les més originals, la crea-
ció d’un vídeo promocional de la 
parròquia, no un lipdub (doblat-
ge de llavis, literalment) qualse-
vol, sinó un videoclip on gestos, 
moviments i llavis es moguin al 
ritme del que sona. Els protago-
nistes serien els mateixos alum-
nes i les imatges serien dels 
llocs més emblemàtics de la par-
ròquia, de manera que pogués 
ser un reclam turístic i es pogués 
difondre més tard en xarxes so-
cials com ara YouTube. El repre-
sentant de l’Escola Andorrana, 
Àlex Mortés, no va dubtar a de-
manar una ludoteca on estigues-
sin operatives un mínim de dues 
consoles Wii i tres ordinadors 
de sobretaula. Si bé va quedar 
palès l’interès per la tecnolo-

Els cònsols d’Ordino van rebre 
la visita del cap de Govern, Toni 
Martí, i la secretària d’Estat de 
Relacions Institucionals, Con-
sol Naudí, el 28 de gener. En 
un ambient distès, i al despax 
del cònsol major, va tenir lloc 
el primer acostament en la ne-
gociació de l’administració cen-

tral amb els diferents comuns 
en matèria de competències i 
transferències. Es tracta d’un 
dels reptes d’aquesta legislatu-
ra, que s’ha encomanat a l’ex-
cònsol d’Ordino Consol Naudí 
i que s’haurà de desenvolupar 
durant els dos anys vinents. 
El cònsol major, J. Àngel Mortés, 
es va mostrar prudent en les se-
ves declaracions posteriors a la 
reunió i va parlar de la necessi-
tat de mostrar una actitud soli-
dària davant les set parròquies 

gossos de la via pública, deman-
da a la qual el cònsol Mortés 
va contestar amb el compromís 
de reforçar els dispensadors de 
bosses. 
Els representants dels dos sis-
temes escolars van venir amb 
arguments i preparats fins i tot 
amb dibuixos per proposar una 

apel·lant a una visió de país. 
Naudí, en la cinquena compa-
reixença davant dels mitjans, va 
insistir a aconseguir un equilibri 
territorial i a posar fi a la duplici-
tat de serveis com a principals 
eixos del reajustament, que 
haurà de tenir en compte les es-
pecificitats de cada parròquia. 

En aquesta negociació, cada 
comú posarà sobre la taula les 
seves, i el Govern les haurà de 
tenir en compte a l’hora de re-
definir competències i transfe-
rències, que enguany quedaran 
congelades en 54,6 milions. La 
parròquia d’Ordino es presenta 
com un dels casos més sensi-
bles per la manca d’activitat 
comercial i empresarial, i la de-
pendència extrema que sempre 
ha tingut de les transferències 
en el pressupost. 

«Mortés va parlar de la 
necessitat de mantenir 
una actitud solidària»

nova iniciativa: pintar un dels 
murs del pavelló esportiu, acció 
per a la qual ja van presentar 
fins i tot el procediment de tre-
ball, anècdota que va arrencar el 
somriure dels polítics. Després 
de l’èxit de la Mini Ultra Trail, els 
consells del 2016 i els infants 
d’Ordino prometen.
Un tema que ja s’havia tractat 
en sessions anteriors i que tam-
bé va tornar a sortir va ser la reu-
bicació definitiva de l’Skate Parc, 
per al qual s’espera una cessió 
de terreny que permeti situar-lo 
més a prop dels alumnes de se-
cundària, segons va explicar la 
cònsol menor. 
Propostes com la ludoescola, 
que requereix un espai exclusiu i 
el personal pertinent, tal com va 
explicar Riba, o el fet de donar 
més notorietat a la rotonda d’en-
trada, que ara mateix es reforça 
amb la presència d’agents de 
circulació durant les hores més 
crítiques, són idees que la corpo-
ració haurà d’estudiar amb més 
deteniment. 

gia dels infants de la parròquia 
d’entre 8 i 11 anys, també són 
partidaris de millorar la il·lumina-
ció en alguns trams urbans, com 
ara la carretera del Coll d’Ordino, 
i de reforçar-la en punts estra-
tègics com la rotonda que dóna 
entrada al poble. Dues classes 
de l’Escola Andorrana i una de 

l’Escola Francesa com a públic 
van reforçar amb la seva pre-
sència les propostes dels joves, 
amb Thomas Blazy com a re-
presentant del sistema francès. 
Una altra idea recurrent, però no 
per això menys preocupant, que 
van posar sobre la taula va ser 
la retirada dels excrements dels 
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El Cicle de cinema de munta-
nya i de viatges va començar el 
27 de gener a la Massana amb 
l’aventura cicloturista de set 
mesos per Sud-amèrica de Joan 
Rovira i Elisabet Faura, recollida 
en el títol Petits nòmades, que 
es va projectar al Teatre de les 
Fontetes. La parella també ha 
donat a conèixer el seu esperit 
viatger en una exposició de fo-
tografies que recull els diferents 
viatges que han fet junts i als 
quals ara han incorporat els 
fills. La mostra vol ser un home-
natge a l’essència del viatger, i 
l’han definit com un mosaic de 
sentiments i reflexió sobre el 
moment i l’entorn. Es podrà visi-
tar fins al 31 de març al Centre 
d’Interpretació del Parc Natural 
del Comapedrosa, a Arinsal, de La viatgera Eva Erill en una de les imatges del documental. 

A dalt, imatge de la cinta Degrees North, una expedició protagonitzada per forapistes de North Face i patrocinada per Viladomat Es-
ports. A baix, a l’esquerra, cartell de Paddling to Alaska. A la dreta, públic del Cicle mira el catàleg d’aquesta edició. 

Els títols ‘Degrees North’ i ‘Paddling to Alaska’ 
prometen més aventura a l’Auditori Nacional

dimecres a divendres, de 10 a 
13.30 h i de 16.30 a 19 h, i els 
dissabtes de 16.30 a 19 h. 
En el mateix escenari, tancarà 
les sessions a la Massana el 9 
de març el documental d’Eva 
Erill Del viatge en solitud a So-
lidarios sin Fronteras. Coneixe-
rem la història de la viatgera so-
litària Eva Erill, que després de 
25 anys voltant pel món i endin-
sant-se en altres cultures i paï-
sos amb la motxilla a l’esquena, 
va quedar fascinada pel Iemen. 
Plenes de bellesa i contrastos, 
les terres conflictives del Iemen, 
«víctima d’una guerra silenciada 
per Occident» segons el defineix 
ella mateixa, la van seduir fins 
al punt d’arrelar-hi i crear l’ONG 
Solidarios sin Fronteras per aju-
dar la gent d’aquest poble. 

Després de recórrer l’Amèri-
ca del Sud en bicicleta, fer es-
calada en gel a Sibèria, con-
sultar un bloc de curiositats 
viatgeres, córrer literalment 
per la història i fer una esca-
lada entre pare i fill a les Do-
lomites, semblaria que ens 
queden poques coses per «sa-
ciar la set d’aventura». El mes 
de març, però, encara viurem 
algunes de les sessions més 
adrenalí tiques del Cicle de cine-
ma de muntanya i de viatges 
amb els títols Degrees North, 
de The North Face, gràcies a la 
col·laboració de Viladomat Es-
ports, i Paddling to Alaska. Els 
forapista Dani Fornell i Aymar 
Navarro seran els convidats per 
comentar la pel·lícula Degrees 
North, protagonitzada pels sur-
fistes Xavier De Le Rue i Ralph 
Backstrom i l’esquiador Samuel 
Anthamatten i filmada per Gui-
do Perrini. Serà el 3 de març a 
l’Auditori Nacional. En aquesta 
cinta veurem com les noves tec-
nologies permeten filmar esce-
nes inèdites a les zones més re-
motes de l’arxipèlag Svalbard, a 
Noruega, i d’Alaska. La pel·lícu-
la, en versió original en anglès, 
està subtitulada en castellà. 
Continuarem amb una discipli-
na que podrem veure per prime-
ra vegada, la travessa en caiac 
de mar Paddling to Alaska, una 
aventura en solitari i sense pre-
cedents del tarragoní Rai Puig. 
2.000 km palejats amb plena 
autonomia a la costa protegida 
de l’oceà Pacífic entre el Cana-
dà i Alaska, l’Inside Passage. La 
sessió, en català i amb entrada 
lliure, com la resta, es podrà 
veure el dijous 31 de març i 
serà el mateix protagonista qui 
ens revelarà les seves vivències 
amb óssos i balenes. La projec-
ció tancarà el cicle de cinema 
que es programa conjuntament 
amb el Comú de la Massana i 
que ofereix a les Valls del Nord 
un cartell amb títols de munta-
nya d’actualitat i experiències 
viatgeres a la secció que aporta 
la Massana des que es fa con-
juntament.  

Navarro i 
Fornell seran 
els convidats 
del dia 3

Solidarios sin Fronteras i la mostra de Faura 
i Rovira tanquen el cartell a la Massana 
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Reportatge

Ordino es prepara per rebre 
l’arribada del Tour de França a 
Arcalís el diumenge 10 de juliol 
amb un programa d’activitats 
i una campanya al voltant de 
l’etiqueta #Tourordino. La 103a 
edició de la mítica cursa ciclis-
ta viurà dues etapes a Andorra, 
l’arribada procedent de Vielha 
–etapa 9–, i la sortida d’Escal-
des en direcció a Revel –etapa 
10-  el dimarts 12 de juliol. Or-
dino reviurà per tercera vegada 
l’emoció de la cursa; l’última 
va ser el 2009 i l’anterior, el 
1997. Només d’organització, 
equips i premsa està previst re-
bre 4.500 persones i hi haurà 
2.500 vehicles acreditats. «No 
volem deixar escapar aques-
ta ocasió i farem tot el que 
puguem perquè l’afició no es 
quedi a la caravana», ha expli-
cat Xavier Herver, conseller de 
Dinamització i Comerç, que lide-
ra el projecte transversal junta-
ment amb el conseller de Turis-
me, Jordi Serracanta. El Comú 
prepara un programa d’activi-
tats gratuïtes pensades per a 
tots els públics, que tindran lloc 
entre el 8 i l’11 de juliol en dife-
rents llocs de la parròquia i que 
estaran vinculades als establi-
ments més propers. Per exem-
ple, a la Cortinada hi haurà una 
actuació dels castellers d’An-
dorra i una exhibició de bicitrial. 
Durant aquests dies també es 
podrà visitar una col·lecció de 
bicicletes d’època als jardins 
de la Casa d’Areny-Plandolit. 
Hi ha prevista també l’actuació 
de l’Esbart Valls del Nord i de 
colles castelleres a Prat de Call 
i una masterclass de spinning a 
la plaça de l’Oficina de Turisme, 
entre altres accions. Les perso-
nes que aconsegueixin el segell 
de cada establiment al Pass-
Tour participaran en el sorteig 
d’una bicicleta, que es farà el 
dilluns 11, a les dotze del mig-
dia, a la plaça de l’Oficina de 
Turisme. En el mateix lloc, dis-
sabte i diumenge s’organitzarà 
una fira temàtica amb la partici-
pació de diferents establiments 
especialitzats d’Andorra. 

Entre els 
assistents 
se sortejarà 
una bicicleta

Ordino prepara l’arribada del Tour a Arcalís 
amb activitats gratuïtes per a tots els públics

A Ordino, a més de l’etiqueta 
oficial #TDFPASSION, es podrà 
seguir l’actualitat a #TourOrdi-
no. Per a l’ocasió es preveu en-
galanar la parròquia amb cent  
cinquanta banderoles en forma 
de mallots, grocs i de punts 
vermells. També està previst 
pintar de groc el túnel d’accés 
a Arcalís, a l’entrada i a la sor-
tida. Pel que fa a marxandatge, 
es confeccionaran mallots ori-
ginals que inclouran el logotip 
d’Ordino i es podran comprar 
a l’Oficina de Turisme, entre al-
tres punts de venda. 

A dalt, Rinaldo Nocentini, guanyador de l’etapa 7 (Barcelona-Arcalís) del 2009, saluda les autoritats a l’arribada. A baix, a l’esquerra, 
aficionats noruecs disfressats de víkings. A la dreta, uns catalans amb senyera i barretina. 

Els voluntaris tindran un mallot
El paper dels voluntaris serà 
fonamental perquè la rebuda 
del Tour a Ordino sigui un èxit. 
Totes aquelles persones més 
grans de 18 anys, siguin o no 
d’Ordino, que estiguin interes-
sades a formar-ne part s’hau-
ran de posar en contacte amb 
el Comú d’Ordino. 
S’hauran de fer diferents feines, 
com ara repartir els carnets del 
PassTour, donar cobertura als 
diferents punts d’informació, 

donar suport a les accions i ac-
tivitats que es realitzin en els 
diferents pobles, o intervenir 
en la recollida de residus i les 
tasques de neteja posteriors 
al gran dia. Tots els voluntaris 
s’emportaran com a record el 
mallot original que es farà a Or-
dino. El dilluns 11 de juliol s’or-
ganitzarà una gran festa a les 
sis de la tarda a la plaça Prat de 
Call en agraïment a la implica-
ció de tothom.
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La veu d’Arcalís

Kilian Jornet torna a guanyar la copa Font Blanca

La prova inaugural d’Arcalís, considerada 
la millor de la història del Freeride World Tour
«Gràcies per tot, teniu un equip 
extraordinari amb el qual és un 
plaer treballar, tant de bo fos 
així a tot arreu on anem». Amb 
aquestes paraules s’acomiada-
ven fins a la temporada vinent 
els organitzadors del Freeride 
World Tour, després de viure 
una prova a l’altura que reque-
reix la primera cita del calendari 
mundial, en la qual estaven po-
sades totes les mirades. 
L’equip de l’estació va haver de 
treballar a corre-cuita, ja que la 
competició es va haver d’avan-
çar 24 hores per les males con-
dicions meteorològiques que 
s’esperaven el cap de setmana.
El sector triat va ser el Costa 
Verda, a la zona del Baser Ne-
gre, on el suec Kristoff Turdell, 
debutant a l’FWT, es va coronar 
campió en la categoria d’es-
quí masculí; entre les dones, 
l’americana Jackie Paaso va ser 
la millor. 
En snowboard, l’anglès Sascha 
Hamm i la suïssa Estelle Balet 
van ser els guanyadors de la 
modalitat. Els andorrans Dani 
Fornell i Lorelei Torres, que 
participaven amb Wild Cards 
atorgades per l’organització, no 
van tenir sort en les seves ac-
tuacions. Dani Fornell va patir 
una caiguda a la part inicial, va 
quedar desqualificat per lesió 
i va haver de ser evacuat en 
helicòpter. Pel que fa a Lorelei 
Torres, va acabar en la tretzena 
posició per culpa d’una caiguda 
a la part final de la seva línia.

El director del Freeride World 
Tour, Nicolas Hale-Woods, va 
afirmar en acabar  que «Vallnord 
ha estat fins ara la millor prova 
inaugural de tota la història de 
l’FWT. Ha estat un èxit rotund». 
Per la seva banda, Xabier Ajo-

Espectacular imatge del salt d’un esquiador forapista als cims d’Arcalís en les proves de l’FWT 2016.           Foto:  t lloyd

El català Kilian Jornet, vencedor absolut de la Copa del Món d’esquí de muntanya. 

Les complicades condicions 
meteorològiques, amb fort vent, 
van endarrerir la sortida una 
hora i van obligar l’organització 
a modificar el recorregut de la 
Individual Race. Un circuit amb 
inici a la Coma del Forat d’Ar-
calís, ascens fins a les Portelles 
i descens novament a la Coma 
d’Arcalís i així fins a quatre ve-
gades. Però això no va ser cap 
impediment perquè Kilian Jor-
net, amb un temps d’1 h 23 
min 48,4 s guanyés la cursa 
per davant de l’italià Michele 
Boscacci, segon classificat amb 
un temps d’1 h 23 min 59,25 s, 
amb qui va mantenir una dura 
lluita. El suís Marti Werner va 
completar el podi Individual 

Race de la Font Blanca 2016, 
prova puntuable per a la ISMF 
Copa del Món d’Esquí de Mun-
tanya. En categoria femenina, la 
sueca Emelie Forsberg, parella 
sentimental de Jornet, va ser la 
guanyadora, seguida de les ca-
talanes Clàudia Galicia i Laura 
Orgué. 
La climatologia adversa va 
posar a prova l’organització i 
l’equip de l’estació, que des de 
quarts de sis del matí va estar 
treballant per assegurar la zona 
en condicions de molt poca vi-
sibilitat, neu i vent. La coordina-
ció dels equips i la col·laboració 
de més d’un centenar de volun-
taris va fer possible que la cur-
sa es pogués acabar fent. 

na, director general de Vallnord 
Ordino-Arcalís, va dir: «Estem 
molt satisfets per haver com-
plert amb la confiança que l’any 
passat va dipositar en nosaltres 
l’organització, i estem molt con-
tents també de la feina feta per 

l’equip de l’estació. Han estat 
impecables».
Les imatges d’Ordino-Arcalís 
que es van projectar al món en 
directe via Internet tenen una 
gran audiència i un gran va-
lor per situar l’estació al mapa 

mundial, una gran ajuda a mer-
cats creixents a Arcalís amb 
molts seguidors del Freeride 
com ara França i la Gran Breta-
nya. El Freeride World Tour tor-
narà a impressionar-nos la tem-
porada vinent a Ordino-Arcalís.
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Benvolguts ordinencs, en 
aquesta cita periòdica amb vos-
altres que ens brinda l’OrdinO és 
viu, volem compartir amb el po-
ble d’Ordino el sentiment d’or-
gull que representa per a tot 
l’equip de Vallnord Ordino-Ar-
calís comprovar que algunes de 
les iniciatives que hem decidit 
prendre per reconduir el rumb 
del nostre camp de neu comen-
cen a donar els seus fruits. Que-
da un llarg camí per recórrer, en 
som conscients i no ens podem 
permetre abaixar la guàrdia, 
però com a equip, ens sentim 
orgullosos del que estem acon-
seguint, no pas contents, que 
això serà si mantenim aquesta 
tendència positiva fins a final de 
temporada.
Si ho comparem amb un partit 
de futbol, podríem dir que fins 
ara hem jugat la primera mitja 
part i tenim el resultat encarat, 
però queda encara la segona 
part i hem de seguir treballant 
amb el mateix ímpetu i amb el 
convenciment que amb l’apli-
cació del sentit comú, positivit-

zant les nostres mancances, 
que són unes quantes, i explo-
tant les nostres virtuts, que són 
moltes, ho podem aconseguir. 
Tenim handicaps importants i 
ben sabuts, com els accessos, 
l’escassetat de llits per a allot-
jament turístic a la vall o la fal-
ta de peu de pista, però tenim 
neu. Sí, neu. No tothom en té. I 
sense neu, no hi ha esquí. Això 
és el que ens fa mirar el futur 
amb optimisme. Arcalís és ga-
rantia de neu, i així ho perceben 
els nostres clients i cada cop 
més ho estem fent saber als 
mercats internacionals.
L’aposta per un forfet diferenci-
at d’Ordino-Arcalís, amb un preu 
de 29,50 euros entre setmana, 
ens està permetent augmentar 
la recaptació a les taquilles dia 
rere dia, de dilluns a divendres, 
i millorar substancialment els 
registres històrics en dies labo-
rables. Aquest preu respon a 
una estratègia que aporta més 
volum de visitants a l’estació, 
cosa que permet que els nos-
tres monitors de l’Escola d’Es-

quí tinguin una alta ocupació, i 
també que el lloguer o els res-
taurants, que com deveu saber 
hem recuperat en gestió pròpia, 
aportin una facturació molt im-
portant als nostres comptes 
d’explotació. I, sobretot, que la 
despesa mitjana per esquiador 
augmenti significativament. 
I aquest és el nostre objectiu.
I tot això sense perdre de vista 
la millora constant del servei. 
A Ordino-Arcalís, la plantilla al 
complet té interioritzada una 
consigna: «Tots som atenció 
al client». I la millor noticia és 
que els resultats de les enques-
tes de satisfacció dels nostres 
clients són molt positives. 
El repte és gran, però estem 
preparats i tenim un equip ex-
traordinari, implicat i compro-
mès. Encara queden per mi-
llorar moltes coses, però els 
canvis necessiten el seu temps, 
sobretot quan es fan amb recur-
sos molt limitats, com és el nos-
tre cas. Anem per bon camí... 
Ara esperem que la meteorolo-
gia ens respecti.

Anem per bon camí
A dalt, panoràmica del camp de neu d’Ordino-Arcalís. A baix, el bus rotulat amb la nova imatge.
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CANDELERA
A la cuina de la Casa Pairal 
es van preparar fins a cin-
quanta creps variades per 
celebrar la Candelera, com 
marca la tradició.

CALENDARIS D’ADVENT
Foto de família amb els pre-
miats en el 14è Concurs de 
dibuix de nadales i Calendaris 
d’Advent en què participen els 
infants de la parròquia 
de 6 a 12 anys.  

ESCUDELLA
El cònsol Mortés va servir 
l’escudella de Sant Antoni 
a la cònsol menor, Gemma 
Riba, i a la consellera Vanessa 
Fenés. L’àpat va ser el primer 
de l’any a la Casa Pairal.

RUA DE CARNESTOLTES
Els infants d’Ordino van 
acabar la rua de Carnestoltes 
a la plaça Prat de Call. A la 
foto, els Charlots amb un dels 
animadors de la festa.

CAGATIÓ
El bon temps va permetre fer 
cagar el tió a la plaça Major, 
que va tenir com sempre una 
llarga cua d’infants esperant el 
seu torn per picar de valent.

CONVENI CEO
Renovació del conveni amb 
els Serradells per permetre-hi 
l’entrada als socis d’Ordino 
els diumenges al matí. El 
rocòdrom d’Escaldes també 
permetrà l’accés amb el 
carnet d’Ordino fins a l’abril.

SENYALITZACIÓ
S’ha renovat la senyalització 
de la plaça Prat de Call 
amb indicació dels diferents 
serveis que hi ha a la zona 
freqüentada per infants, com 
ara Wi-Fi, la videovigilància, 
els lavabos o la cafeteria.

BALL EN LÍNIA
El Departament de Benestar 
Social promou l’activitat física 
entre la gent gran amb unes 
sessions gratuïtes de ball 
en línia que tenen lloc els 
dimecres, de quatre a cinc  
de la tarda, a la Casa Pairal.

ÈXIT DE NAUDI I CAMPENY
Els ordinencs Josep M. Naudi, 
surfista, i Guim Campeny, 
esquiador, van aconseguir els 
2ns podis a El Dorado Junior, 
a Arcalís, i el 1r i 6è llocs  
al Campionat del Món  
disputat a Grandvalira.

RETAULE DE SANT GUILLEM
Patrimoni ha publicat un 
fullet amb fotografies i 
documentació sobre els 
treballs de conservació i 
restauració fets al retaule de 
Sant Guillem de l’església  
de Sant Corneli i Sant Cebrià.

DIA DE LES MUNTANYES
Un any més vam comptar 
amb la col·laboració de la 
CNAU per divulgar a les 
escoles de secundària el 
Dia Internacional de les 
Muntanyes, que va tenir de 
convidat Patrice de Bellefon.

TOPONÍMIA
Després d’haver enllestit el 
cens de topònims del Serrat i 
Llorts, es crearà una comissió 
amb tècnics de Cultura, del 
Cadastre i veïns per situar-los 
en el mapa. La difusió  
del treball es farà en línia. 

HISTÒRIA DE LLORTS
L’Arxiu Nacional d’Andorra 
ha informat de l’ingrés de sis 
llibres procedents del Quart 
de Llorts amb informació 
diversa com ara arrestos, 
arrendaments i censals des 
del 1698 fins avui.

Ordino en imatges
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LLIBRE D’OR
La primera signatura al Llibre 
d’Or del Comú d’Ordino ha 
estat la del Purito, el ciclista 
català Joaquim Rodríguez, 
que s’ha instal·lat fa poc al 
Principat. 

FONT BLANCA
La sala de premsa del CEO 
va acollir la presentació de la 
Font Blanca 2016 de la Copa 
del Món d’esquí de muntanya, 
disputada a Arcalís i Arinsal.

MOSTRA A LA BUNA
El professor del Club Foto 
Jean-Luc Herbert va mostrar, 
a «La galería del Ego», una 
col·lecció d’imatges en blanc 
i negre en què dóna vida als 
clàssics personatges de Lego. 

CALDO DE CARNAVAL 
L’Hotel Babot va oferir 300 
racions de caldo i carn d’olla 
que es van repartir a la plaça 
Major. La festa del Carnaval 
va continuar a La Buna.

CANT CORAL
La Coral Casamanya va fer la 
tradicional cantada de nadales 
a l’església parroquial, en què 
també va participar la Coral 
Rocafort de Sant Julià.
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No et perdis...

març

abril

Turisme

DEL DIMECRES 2 
AL DIVENDRES 4
9è CONGRÈS MUNDIAL 
DE TURISME DE NEU 
I DE MUNTANYA
MOUNTAIN LIKERS
Centre de Congressos 
Lauredià

Cultura

DIMECRES 2
A LES 20.30 H
CLUB DE LECTURA 
DE LES VALLS DEL NORD
«ELS AMBAIXADORS» 
AMB ALBERT VILLARÓ
Biblioteca Comunal d’Ordino

Cultura

DIJOUS 3 
A LES 21 H 
CICLE DE CINEMA 
DE MUNTANYA I DE VIATGES
«DEGREES NORTH», 
DE XAVIER DE LA RUE, 
DE THE NORTH FACE,
AMB DANI FORNELL 
I AYMAR NAVARRO
Auditori Nacional d’Andorra

Cultura

DISSABTE 5
DE 17 A 18 H
ASSAIG DE CARAMELLES
Escola de Música 
de les Valls del Nord
Ordino

Esports

DIUMENGE 6
CAMPIONATS NACIONALS 
D’ESQUÍ ALPÍ
CATEGORIES U12, GS
TROFEU GRAN XOU
ECOA
Ordino-Arcalís

Cultura

DIMECRES 9
A LES 21 H 
CICLE DE CINEMA 
DE MUNTANYA I DE VIATGES
«DEL VIATGE EN SOLITUD A 
SOLIDARIOS SIN FRONTERAS» 
AMB EVA ERILL
Teatre de les Fontetes, 
la Massana

Cultura

DIVENDRES 18.30 H
A LES 18 H
CONTACONTES
DE 0 A 6 ANYS
Bebeteca comunal

Cultura

DISSABTE 12
DE 17 A 18 H
ASSAIG  DE CARAMELLES
Escola de Música 
de les Valls del Nord
Ordino

Esports

DIUMENGE 13
CAMPIONATS NACIONALS SBX
TROFEU ESPORTS ST MORITZ
ECOA
Ordino-Arcalís

Cultura

DISSABTE 19
DE 17 A 18 H
ASSAIG  DE CARAMELLES
Escola de Música 
de les Valls del Nord
Ordino

Gent gran

DIMARTS 22
A LES 8 H
RECOLLIDA DE LA MONA 
A ANGLESOLA
Casa Pairal 

Joventut

DIJOUS 24
A LES 11 H 
TALLER INTERGENERACIONAL 
DE MONES DE PASQUA
DEL PIJ
Casa Pairal 

Cultura

DISSABTE 26
DE 17 A 18 H
ASSAIG  DE CARAMELLES
Escola de Música 
de les Valls del Nord
Ordino

Cultura

DIUMENGE 27
A LES 12 H
CARAMELLES
Plaça Major, carrers i altres 
places del poble

Esports

DIJOUS 31
CAMPIONATS NACIONALS 
D’ANDORRA D’ESQUÍ ALPÍ
CATEGORIES U14 I U16, SG
ECOA
Ordino-Arcalís

Cultura

DIJOUS 31 
A LES 21 H 
CICLE DE CINEMA 
DE MUNTANYA I DE VIATGES
«PADDLING TO ALASKA»
AMB RAIMON PUIG
Auditori Nacional d’Andorra 

Cultura

FINS AL 31 
CICLE DE CINEMA 
DE MUNTANYA I DE VIATGES
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA, 
DE JOAN ROVIRA
I ELISABET FAURA
Centre d’Interpretació 
del Parc Natural 
del Comapedrosa
Arinsal, la Massana 

Esports

DIVENDRES 1
CAMPIONATS NACIONALS 
D’ESQUÍ ALPÍ
CATEGORIA FIS, SG
Ordino-Arcalís

Esports

DISSABTE 2
CAMPIONATS NACIONALS 
D’ESQUÍ ALPÍ
CATEGORIA FIS, SG
MEMORIAL XAVI BARRIOS
Ordino-Arcalís

Esports

DIUMENGE 3
CAMPIONATS NACIONALS 
D’ESQUÍ ALPÍ
CATEGORIA U14 I U16, GS
TROFEU PAVAND
Ordino-Arcalís

Cultura

DIMECRES 6
A LES 20.30 H
CLUB DE LECTURA 
DE LES VALLS DEL NORD
Biblioteca pública, 
la Massana

Gent gran

DIMARTS 12
A LES 9 H
SORTIDA DE PRIMAVERA 
DELS SET COMUNS
Casa Pairal

Cultura

DISSABTE 23
EXPLICA’M UN CONTE 
DIADA DE SANT JORDI
Bebeteca comunal 

Cultura

DISSABTE 23
CELEBRACIÓ DE SANT JORDI
Biblioteca comunal 

Gent gran

DIMARTS 19
A LES 18.30 H
CICLE DE XERRADES 
DEL SAD
«ALIMENTS IMPORTANTS PER 
A LA SALUT I LA MEMÒRIA»
Casa Pairal 
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maig Gent gran

DIMARTS 24
A LES 18 H
CICLE DE XERRADES 
DEL SAD
«ELS RECURSOS SOCIALS», 
ORGANITZADA PEL GOVERN 
D’ANDORRA 
AMB ROSA BAENA
Casa Pairal 

Esports

DIMECRES 4
A LES 20.30 H
CLUB DE LECTURA 
DE LES VALLS DEL NORD
Biblioteca pública, Ordino

Esports

DIUMENGE 22
CAIAC EXTREM 
VALL D’ORDINO
La Cortinada

Medi ambient

DIMARTS 24 
DIA EUROPEU DELS PARCS
CONSULTA LA PROGRAMACIÓ 
A WWW.ORDINO.AD
Parc natural 
de la vall de Sorteny

Cultura

DIVENDRES 27
A LES 11 H
CONTACONTES 
Bebeteca comunal
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gent no s’imagina el que és la 
nostra feina, es pensa que som 
artistes i que és molt creativa. 
Ho és, però no com es pensen. 
Utilitzem la creativitat, però 
per resoldre els problemes que 
ens planteja cada restauració 
única. Cada peça és un repte i 
cada cas és diferent». Un exem-
ple clar és el manteniment de 
la instal·lació que hi ha davant 
l’Auditori Nacional, el jardí ja-
ponès de Toshimitsu Imaï, que 
s’ha hagut d’intervenir quatre 

vegades fins que es va aportar 
una solució nova i gairebé defi-
nitiva per mantenir el color dau-
rat a les pedres. «A mi m’agrada 
dir que els restauradors som 
una mica metges, cuiners, in-
vestigadors, químics...», explica. 
El seu treball de final de carrera 
va ser la neteja amb làser de la 
creu de Santa Anna d’Escaldes. 
Una altra joia que ha passat per 
les seves mans ha estat la ca-
pella privada de Sant Bartomeu 
a Sant Julià, el retaule i el bal-
daquí, únic en el seu estil del 

l’ordino de...

L’Ordino de...

No són gaires els empresaris 
que han fet una aposta comer-
cial per Ordino fora de l’oferta 
turística –restaurants, hotels 
i material esportiu–, però tot 
és començar. I una d’aquestes 
aventureres ha estat la Mireia 
Garcia (Escaldes-Engordany, 
1976), llicenciada en Història 
de l’Art i diplomada en Conser-
vació i restauració de béns cul-
turals. L’any 2006 va obrir la pri-
mera empresa 
de restauració 
d’obres d’art 
que existeix a 
Andorra, i des 
de fa sis anys el 
taller és al poble 
d’Ordino. Ella mateixa reconeix 
que ha de combinar la seva 
professió amb altres feines per 
arribar a final de mes. «No hi ha 
gaire demanda, però sí un buit 
de mercat, així que no m’ho 
vaig pensar dos cops», explica. 
L’any 2000 va obrir Retoc a Or-
dino, un procés de negociació 
que va costar gairebé tres anys 
per ocupar un local que era tan-
cat, aquelles coses incompren-
sibles que passen sovint. I la va 

encertar: «No em canviaria de 
lloc per res del món, m’encanta 
Ordino, la llum que té, el fet de 
ser pocs, tenir la muntanya a to-
car i enfilar-la des de casa cami-
nant. Qui no voldria venir a viure 
a Ordino?», diu. El taller és just 
al davant de l’Escola bressol, i 
ofereix conservació, restauració 
i documentació d’obres d’art. 
«M’agrada diversificar serveis, 
crec que és la clau de qualsevol 

autònom». Es va especialitzar 
en restauració d’escultura, però 
s’atreveix amb tot desplegant, 
si cal, una xarxa de professio-
nals fins a trobar la persona 
idònia. «L’escultura et dóna una 
visió molt àmplia, per la tridi-
mensionalitat i la quantitat de 
tècniques i materials diversos 
que s’utilitzen. Era sens dub-
te la millor opció», tot i que en 
aquest món, com en tots, no 
pots tancar la porta a res i és 

imprescindible tenir nocions 
de tot, pintura, moble i objecte, 
gràfics... «Et poden arribar tot 
tipus de peces, com un pendó 
antic», com va ser el cas del 
Comú de Canillo, que va voler 
restaurar una bandera antiga 
feta malbé. «El principal proble-
ma que trobem segons el que 
vulguem restaurar és la fronte-
ra; per això és important fer la 
gestió i ampliar equip si cal per 

donar un bon ser-
vei». Va començar 
amb molt bon peu: 
«Vaig tenir la sort 
de treballar per Pa-
trimoni Cultural als 
estius quan encara 

estudiava i vaig començar per 
l’inventari de Casa Rull. Amb 
ells he après molt i el meu pri-
mer encàrrec, de fet, va venir 
de Patrimoni per inventariar la 
Casa d’Areny-Plandolit». Una 
feina que va durar un any i va 
donar un catàleg de 3.000 ob-
jectes: armes, ceràmiques, mo-
bles, càmeres... I darrere de 
cadascun, un assessorament, 
una definició, una descripció i 
una foto, per resumir molt. «La 

La restauradora mostra un marc al seu taller Retoc al poble d’Ordino.

Mireia Garcia

«M’agrada diversificar serveis, 
crec que és la clau 

de qualsevol autònom»

postgòtic català. La majoria de 
restauracions particulars, però, 
són pintures, «és el que més 
demanen, neteges i restaura-
cions de teles». El diagnòstic 
és gratuït i el cost depèn de la 
intervenció, les hores de dedi-
cació, el material que s’utilitzi 
i el valor de l’obra. «Com més 
qualitat, més fàcil serà la res-
tauració», explica. «A vegades 
comences per una obra i llavors 
la gent s’anima i un cop a casa 
del client sorgeixen més peces». 

El Museu Diocesà d’Urgell és 
una altra institució per a la qual 
ha treballat en diferents oca-
sions. «La gent desconeix com 
funciona, així és que quan algú 
té una obra que vol restaurar 
truca a Patrimoni directament 
i ells també s’encarreguen 
d’assessorar i indicar el que 
poden fer». «A Ordino, m’en-
cantaria restaurar les reixes 
de Sant Martí de la Cortinada i 
tornar-los la policromia original, 
seria una feina dura però molt 
gratificant».

Instal·lació de l’artista japonès Toshimitsu Imaï davant l’Auditori.

«L’inventari de la casa d’Areny-
Plandolit,amb 3.000 objectes, 

va costar un any de feina»


