
Esports 
La Federació Andorrana 
d’Esquí arrenca la temporada 

Gent gran 
L’ Aliança Francesa ofereix 
classes gratuïtes als padrins

No et perdis... 
La Copa del Món d’Esquí  
de Muntanya Font Blanca

L’Ordino de... 
Sergi Riba Porras

Medi ambient 
Es marcaran itineraris de neu 
a les valls de Sorteny i Ransol

Activitats
Nou circuit gastronòmic

Sumari

El Comú cedeix un pis al servei d’habitatges tutelats de 
Govern per fomentar l’atenció domiciliària a la parròquia

Viure Ordino / pàgines 14-15 

núm. 31                           desembre 2016, gener i febrer 2017

pàgina 7

pàgina 11

pàgines 22-23

pàgina 24

pàgines 8

pàgina 10

Entrevista / pàgines 12-13

Maria del Mar Coma: 
«Rebaixar el deute continuarà sent una 
prioritat d’aquest nou mandat» 
«En totes les inversions busquem 
l’autofinançament com a contrapartida» 

Nova app ‘Ordino és viu’ per  
estar més a prop del ciutadà 
L’usuari rebrà notificacions ‘push’ i podrà enviar les incidències 
geolocalitzades. Es reforça l’atenció al 163 i s’amplia l’horari al públic

Tema / pàgines 3-5



2 ordinoésviu editorial

Editorial

Edita: Comú d’Ordino · Disseny, maquetació i redacció: Comú d’Ordino · Imatges: Comú d’Ordino · Correcció: Pites Roure

Dipòsit legal: AND 446-2009 · A/e: publicacions@ordino.ad

Després d’un any al capdavant 
de la corporació, el 14 de de-
sembre l’equip d’ACO convida 
la gent d’Ordino a assistir a 
una reu nió de poble per valo-
rar i avaluar aquest primer any 
de mandat. Serà el moment 
d’explicar què estem fent i 
de respondre a 
qualsevol dubte 
o qüestió que vul-
guin plantejar els 
veïns de la parrò-
quia. Fins ara hem 
intercanviat parers 
i hem escoltat els 
neguits de la gent gran, una de 
les promeses complertes que 
continuarà com a prioritat en 
el nostre full de ruta, després 
de la primera trobada que vam 
mantenir a la Casa Pairal al 
novembre. És pel benestar i la 
qualitat de vida de les persones 
que treballem. I en consonància 
amb l’impuls que està rebent 
l’àmbit sociosanitari des de Go-
vern, el Comú d’Ordino ja ha fet 
el traspàs del Servei d’Atenció 
Domiciliària, a la vegada que 
ha cedit un pis al servei d’ha-
bitatges de suport, per donar 
més autonomia a la gent gran, 
prioritàriament de la parròquia. 
D’acord amb aquesta política 

d’estar cada dia més a prop i 
escoltar tots els nostres ciuta-
dans, el Comú d’Ordino llança 
l’app descarregable i gratuïta 
Ordino és viu que us permetrà 
tenir via directa amb nosaltres. 
Per donar un millor servei i ges-
tionar les incidències que ens 

arribin mitjançant aquesta nova 
plataforma, s’ha reforçat el Ser-
vei d’Atenció Ciutadana, que 
posa el telèfon 163 a disposició 
de tothom les 24 hores del dia, 
els 7 dies de la setmana. 
Avancem en altres àrees com 
les infraestructures viàries, on 
són visibles les millores que 
s’han fet al llarg de la carretera 
general 3 amb la incorporació 
de voravies que amplien la dis-
tància de seguretat entre vehi-
cles i vianants. 
El nou aparcament del Serrat 
a la CG-3 ja és una realitat que 
ha de permetre millorar l’ac-
cés a les pistes aquest hivern. 
L’aparcament donarà cabuda 

a setanta-quatre turismes, tres 
motocicletes, tres places per a 
minusvàlids, i destinarà cinc 
places a autobusos. 
Acabem de presentar el pressu-
post per al 2017, uns números 
molt clars que posen l’atenció 
en la reducció del dèficit i la 

contenció de la 
despesa amb el 
capítol d’inversió. 
Destaca la inver-
sió per la reforma 
de l’edifici de les 
Escoles Velles, 
que es portarà a 

terme durant els propers tres 
anys de legislatura. Recupera-
rem i donarem vida a un edifici 
cèntric i patrimonial de tots els 
ordinencs que esdevindrà cen-
tre sociocultural i reagruparà 
els serveis de la ludoescola, La 
Capsa i el Punt d’Informació Ju-
venil. 
Una altra adjudicació que ja ha 
tingut llum verda en aquest pri-
mer any de  treball és la revisió 
del Pla d’Urbanisme, que ha de 
comportar el reordenament de-
finitiu de la parròquia. 
Entrem en l’hivern i confiem 
que tindrem una bona tempora-
da de neu i molts dies d’esquí 
per estar a l’altura del que es 

mereix l’estació. En aquestes 
pàgines us avancem algunes 
de les novetats que Ordino Ar-
calís ha preparat per a aquesta 
temporada, en què tornarem a 
veure els descensos més im-
possibles del Freeride World 
Tour, la Copa Font Blanca, la rei-
na de les competicions d’esquí 
de muntanya que aquest any 
incorpora el vessant solidari, i el 

Trofeu Borrufa, amb els nostres 
joves esquiadors. Parlem també 
amb algunes joves promeses 
de l’esquí a la parròquia que 
s’entrenen sota el paraigua de 
la FAE. El Bartumeu, la Maeva 
i el Jan són només tres noms 
del planter que hi ha a Ordino, 
al qual vull encoratjar perquè 
facin els millors resultats possi-
bles durant la temporada.

 Treballem pel benestar 
i la qualitat de vida 

de les persones

Reunió de poble
14 de desembre de 2016

a les 21 h a l’ACCO
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Des de l’oposició pensem que tota innovació és positiva i que hem de seguir 
l’evolució tecnològica de la societat actual. L’app ciutadana d’Ordino acostarà 
virtualment el ciutadà a l’administració; d’una banda, permetrà als residents formular 
els seus suggeriments i queixes, entre d’altres, i d’altra banda se’ls donarà resposta 
de manera àgil i ràpida. Però tot i ser defensores de les noves tecnologies, creiem 
que és important no perdre la proximitat humana amb la gent del poble. 
No hauríem de permetre que amb el progrés es deixessin de banda les converses 
directes plenes d’emocions, el tu a tu que ens fa ser partícips d’una societat més 
integradora i menys individualista.

Sandra Tudó i Eva Choy

La minoria opina...

El Comú llança una app amb la marca ‘Ordino 
és viu’ per estar més a prop del ciutadà 

El llançament de la nova app 
ciutadana del Comú d’Ordino 
no s’ha fet esperar gaire. A par-
tir de l’1 de desembre, els resi-
dents ja es podran descarregar 
de franc l’aplicació Ordino és 
viu de l’Apple Store o Google 
Play per a Android. És un pas 
més en la diversificació de ca-
nals que el Comú posa a l’abast 
del ciutadà amb la marca Ordi-
no és viu. El butlletí comunal, 
les xarxes socials i la web con-
viuran amb la nova aplicació. 
L’enviament d’incidències geo-
localitzades amb opció d’adjun-
tar fotografia o fotodenúncia és 
una novetat i un dels principals 
avantatges de l’aplicació. El 
ciutadà la trobarà a la portada 
i permetrà fer arribar la inci-
dència de forma immediata. 
Es presenta com una opció per 
a temes de caràcter general 
que puguin afectar tota la ciu-
tadania; la brutícia o el mobili-
ari urbà malmès en serien dos 
exemples. L’opció es destacarà 
al menú inici per potenciar-ne 
al màxim l’ús. Una altra opció 
destacada a portada serà la tra-
mesa automàtica que enviarà el 
consistori mitjançant les notifi-

Detall de les diferents pantalles que donen accés als continguts de la nova app ciutadana ‘Ordino és viu’.

cacions push. Aquestes alertes 
es reservaran per a missatges 
breus d’interès, com l’obertura 
dels períodes per fer inscripci-
ons, per exemple a la ludoesco-
la, les afectacions dels serveis 
públics com ara talls d’aigua, 
o les afectacions en equipa-

ments i serveis de la parròquia 
en general, com ara als aparca-
ments. 
La resta de continguts informa-
tius s’estructuren per temàti-
ques mitjançant icones. L’agen-
da d’activitats, campanyes 
vigents, promocions concretes 

Permetrà 
geolocalitzar 
les incidències

L’usuari rebrà 
notificacions 
‘push’

o enquestes de satisfacció se-
ran altres continguts consulta-
bles a l’aplicació. 
L’eficàcia de la nova eina de-
pendrà de l’ús que se’n faci, ja 
que el desenvolupament serà 
constant per adaptar-se a les 
demandes de l’usuari. Les ex-

pectatives no són que es con-
verteixi en un canal més d’infor-
mació de consulta, sinó posar 
l’administració més a prop del 
ciutadà i escoltar les seves in-
quietuds. Un pas més en la co-
municació per millorar el dia a 
dia de la nostra parròquia.
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La gestió d’incidències es reforça per donar 
solucions al ciutadà en menys de 24 hores 

La voluntat del Comú d’Ordino 
és consolidar l’app Ordino és 
viu com el canal principal per 
donar suport al ciutadà, si més 
no entre les generacions que 
utilitzen diàriament els disposi-
tius mòbils, tant telèfons com 
tauletes. Per gestionar les inci-
dències que arribin via app, el 
Comú ha reforçat la gestió per 
a l’atenció ciutadana, que res-
pondrà al telèfon 163 les 24 ho-
res del dia. Les incidències d’in-
terès general que tinguin lloc a 
la via pública, o els problemes 
que necessitin una solució en 
un termini inferior a 24 hores, 
es podran fer directament a la 
nova adreça de correu electrò-
nic incidències@ordino.ad. Les 
queixes i inquietuds de caràcter 
no urgent que impliquin una mi-
llora pel bé comú es continua-
ran responent al correu electrò-
nic suggeriments@ordino.ad, o L’atenció al públic del Servei de Tràmits s’amplia a partir del gener de 8 a 16 h.

més directament a la pestanya 
«T’escoltem» que l’usuari pot 
trobar a la pàgina principal del 
web www.ordino.ad. L’increment 
del volum de trucades i de de-
mandes que rep cada dia el 
Comú han comportat el reforç 
del Servei d’Atenció Ciutadana. 
Per a les sol·licituds i deman-
des d’interès particular, el ciu-
tadà podrà adreçar-se com fins 
ara al Servei de Tràmits, que 
a partir del mes de gener del 
2017 ampliarà l’horari d’aten-
ció continuada al públic de 8 
del matí a 4 de la tarda, igual 
com la resta de departaments 
del Comú. Les administracions 
locals han hagut d’adaptar-se, 
ampliar i reorganitzar els ser-
veis per donar resposta a una 
població creixent que planteja 
noves necessitats. La tecnolo-
gia ha millorat la comunicació 
eixamplant els canals en dues 
direccions allà on abans es co-
municava de forma unidireccio-
nal, des de l’administració cap 
al ciutadà. La immediatesa i 
la bidireccionalitat que carac-
teritzen les xarxes socials han 
aportat una gran millora, i les 
app són un pas més en aquesta 
direcció.  

L’atenció 
al públic
amplia l’horari 
fins a les 16 h
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#Ordino a les xarxes

977 impressions  1 RT  5 
s presenta a #ordino el balanç de la @andorraultra 2016 #ordinoesviu pic.twitter.
com/QXo5VzfcXg

2.129  impressions  3 RT  14 
Els @blaumut ja són a l’Auditori #ordino #ordinoesviu pic.twitter.com/P3e9xa1xTH

545 impressions  3 RT  3
Activa’t amb la nova Guia! Troba tota l’oferta d’activitats del curs 2016-2017  
a #ordino #ordinoesviu pic.twitter.com/nnoEDp5A7Z

74 interaccions  9 RT  21 
Comença la setm prevenció d residus ab@canillo5 @ComuEncamp  
@Ordinoesviu @comudelamassana @AndorraCapital @comusantjulia  
@comuee #EWWR2016 pic.twitter.com/zpcB40ykVJ

83 interaccions  4 RT  13 
192 joves protagonitzen Gimkna’t a 7 Bandes! Molta sort! @canillo5  
@ComuEncamp @Ordinoesviu @comudelamassana @AndorraCapital  
@comusantjulia pic.twitter.com/e19SiSNRHC

82 interaccions  8 RT  14
Porque no es lo mismo contarlo, que vivirlo Pujada a Ordino @MarcelBesoli 
@Ordinoesviu #oloraferodo #gasss pic.twitter.com/xQjE6kEIyI

Viu Ordino

1.872
seguidors

Alguns moments del súper 
àpat!!

Imatges d’avui al #parcnaturalsorteny. Alta participació a la Cursa 
de cambrers.

Bona setmana de tardor a  
#ordino! 6 cors

        51 m’agrada 22

25

        2 compartits
        3 comentaris

       56 m’agrada
      4 compartits
      6 comentaris

      51 m’agrada
      7 compartits

    1 comentaris

      55 m’agrada
      1 compartits
      1 comentaris     174 m’agrada  27 compartits  7 comentaris

194 m’agrada  2 comentaris 125 m’agrada  1 comentari137 m’agrada  2 comentaris

5 6

10
2

media   seguint      seguidors
000 000 000

tuits       seguint     seguidors
2.690 624 2.441

posts     seguint      seguidors
438 169 878

TOP TWEET  ordinoesviu TOP MENTION
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Esports

Visa: «Anem en la bona direcció, però ens hem 
d’esforçar més per arribar a l’elit mundial»
A punt d’arrencar la temporada, 
parlem amb el director tècnic 
de la Federació Andorrana d’Es-
quí (FAE) i tres de les nou pro-
meses d’Ordino. 

- Quina és la comesa de la Fe-
deració? 
La missió de la Federació no és 
cap altra que situar els nostres 
millors esquiadors, de totes les 
disciplines, dins dels diferents 
circuits internacionals FIS, però 
també treballem per promocio-
nar el nostre esport i Andorra a 
escala nacional i internacional 
a través de les diferents copes 
d’Europa i del món que s’han 
organitzat, tant en la modalitat 
d’esquí alpí com en snowboard.

- Des del seu punt de vista, en 
quin moment es troba Andorra 
i quin és el camí que cal seguir? 

MAEVA ESTÉVEZ BARTUMEU GABRIEL JAN SASPLUGAS

Sincerament, crec que anem en 
la bona direcció, però en cap 
cas ens hem d’acontentar amb 
el que tenim actualment si el 
que volem és situar atletes a 
l’elit mundial. Encara no hi som, 
així que hem de continuar fent 
esforços en totes les estructu-
res que ens ajudin a pujar el 
nivell de tots els nostres esquia-
dors, tant els de la base com 
els equips nacionals.

- Quines seran les cites més im-
portants de la temporada i com 
les afronteu? 
L’objectiu principal és la Copa 
d’Europa. Si aconseguim estar 
forts en el circuit de la Copa 
d’Europa, l’accés a la Copa del 
Món el farem amb més soli-
desa, i guanyarem la confiança 
que necessitem per assolir els 
objectius que perseguim.  Carles Visa és el màxim responsable tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí.

- Quins han estat els teus millors resultats?
Fins ara han estat una 7a plaça del món en la 
meva categoria i una 25a plaça als mundials 
júnior de la Xina, totes dues el 2015, i la 9a plaça 
a la Copa d’Europa 2013.

- Amb quins reptes encares la temporada 2016-
2017? 
Em van operar a l’agost d’una lesió al genoll, així 
és que la temporada començarà més tard, fins 
que em recuperi. Confio poder tornar a competir 
a finals de gener. El repte que em plantejo és 
arribar a una final de la Copa d’Europa i estrenar-
me en una Copa del Món.

- Com veus el futur a mitjà termini?
L’objectiu seria arribar als Jocs Olímpics de Corea 
el 2018 i ser una habitual al circuit de la Copa 
del Món. Sé que encara he de treballar i millorar 
molt, però amb motivació i constància ho faré.

- Quins han estat els teus millors resultats?
Els millors resultats que he assolit durant la 
temporada d’U16 (2015-2016) han estat  
la 5a posició a l’eslàlom del Borrufa 2016, la 19a 
posició a l’eslàlom de Scara 2016, i la 1a posició 
al gegant i a l’eslàlom dels Campionats d’Andorra.

- Amb quins reptes encares la temporada 2016-
2017? 
El 2017 serà una temporada d’observació i 
aprenentatge per agafar experiència i millorar en 
tots els aspectes. Els reptes més importants són 
millorar tant com pugui la tècnica d’esquí i alhora 
millorar la forma física per donar-ho tot.

- Com veus el futur a mitjà termini?
En un futur m’agradaria donar-me a conèixer 
i demostrar que puc arribar a un nivell alt en 
el món de l’esquí alpí, des de la meva primera 
temporada com a membre de la FAE.

- Quins han estat els teus millors resultats?
Seixanta punts en eslàlom FIS al primer i un top 
30 mundial per edat en descens. Cal destacar el 
4t lloc en el descens dels nacionals d’Andorra de 
l’any passat, després d’una greu lesió.

- Amb quins reptes encares la temporada 2016-
2017? 
L’objectiu primordial és baixar la fita dels 40 
punts FIS i poder entrar a l’equip A amb els grans. 
A causa de la lesió que em vaig fer a finals de la 
temporada 2014-2015, vaig ajornar la competició 
molts mesos, fins a la temporada passada. He 
treballat molt la part física i tècnica als estatges, i 
he guanyat confiança 

- Com veus el futur a mitjà termini?
L’objectiu ideal seria poder assolir els punts a les 
primeres carreres per fer la resta de la temporada 
amb millors dorsals i ser més competitiu, tant a 
dins com a fora del país.



8 ordinoésviu medi ambient

Medi ambient

JORNADA DE 
NEU I ALLAUS 

L’Associació per al Coneixe-
ment de la Neu i les Allaus 
del Pirineu (ACNA) ha ce-
lebrat 10 anys a l’Auditori 
Nacional amb un cicle de 
xerrades en col·laboració 
amb l’EDNA. La gestió de 
les allaus a l’estació d’Or-
dino Arcalís, el risc d’allaus 
en sortides fora pista i la 
preparació d’itineraris d’es-
quí de muntanya van ser 
alguns dels temes que es 
van tractar en la jornada 
de divulgació.

 Taller de reaprofitament dels aliments 

Sorteny, una de les primeres valls a marcar 
itineraris de neu segons l’exposició a les allaus 

Les valls de Sorteny i Ransol 
seran les primeres que indica-
ran itineraris recomanats se-
gons el seu grau d’exposició al 
risc d’allaus per als practicants 
lliures d’activitats hivernals, ja 
sigui esquí de muntanya fora 
pista o raquetes. Concretament 
a Sorteny es farà a l’entrada 
del Parc natural i la senyalitza-
ció mostrarà la cartografia dels 
itineraris i el grau d’exposició 
de les rutes recomanades. 
A més dels panells indicadors  
que s’instal·laran in situ, es pre-
veu que es puguin consultar 
online a través d’una geoweb 
accessible des de qualsevol or-
dinador o plataforma mòbil, en 
què l’usuari veurà la cartogra-
fia, la descripció i les imatges 
dels itineraris, a més dels punts 
d’alerta. Es buscarà també el 
feedback d’aquests usuaris 
amb comentaris i aportacions. 
La classificació del terreny 
d’allaus que ha portat a terme 
el CENMA conjuntament amb 
el Ministeri de Turisme i Andor-
ra Turisme, i amb el suport dels 
comuns d’Ordino i de Canillo, 
permet generar aquests mapes, 
que seran molt útils per als tu-
ristes. 
«Les cartografies disponibles de 
risc d’allaus estan enfocades a 
la planificació urbanística i d’in-
fraestructures. En aquest cas, 
la novetat és una cartografia 
orientada a informar l’usuari 
d’aquestes activitats perquè 
pugui planificar millor les seves 
sortides», explica Marc Pons, 
conseller d’Agricultura i Medi 
Ambient. «El Canadà i la Vall 
d’Aran són alguns llocs pioners 
en la implementació de la clas-
sificació i identificació de zones 
més propenses a ser afectades 
per allaus», apunta Pons. La vall 
de Sorteny serà el primer pas, 

Un esquiador de muntanya practica al circ de l’Estanyó, al Parc natural de Sorteny. 

però hi ha previst arribar fins a 
Arcalís, un abast territorial on 
es podrien marcar fins a una 
vintena d’itineraris. L’objectiu 

és que els itineraris i l’aplica-
ció estiguin publicats aquesta 
mateixa temporada 2017. Es 
vol incrementar la seguretat i la 

conscienciació dels practicants 
per minimitzar el nombre d’ac-
cidents, com l’ocorregut fa tres 
anys a la Serrera.

Una eina de 
gran utilitat 
per planificar 
els itineraris 

La Setmana europea de la pre-
venció de residus impulsada pel 
Centre Andorra Sostenible es va 
celebrar a la parròquia amb un 
taller de cuina sostenible per al 
reaprofitament dels aliments. 
La classe magistral es va fer 
a la cuina de l’Hotel Coma i va 
anar a càrrec de la dietista Alba 
Reguant, coordinadora també 
del projecte d’integració dels 
horts a la ludoescola i d’elabo-
rar els menús saludables per 
conscienciar pares i fills del 
consum de productes de proxi-
mitat. 
Van assistir-hi un grup de vint 
persones, entre les quals van 
demostrar gran interès els més 
petits, que es van ocupar de fer 
les croquetes per aprofitar la 
carn del caldo. El taller va ser 
pràctic i es van proposar dife-
rents menús i trucs per aprofi-
tar al màxim els aliments. 
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Fem parròquia

El Comú fa una crida a la població per assolir 
una treta de neu més eficient i efectiva 
Es busca una 
millor gestió 
del servei

Els ciutadans 
reben de franc 
una rasqueta

Duró, conseller de Manteniment i Serveis Públics, va acompanyar la cònsol en la crida ciutadana.

SERVEI D’ATENCIÓ CIUTADANA
El Servei d’Atenció Ciutada-
na, amb el número de telè-
fon 163, està operatiu les 
24 hores del dia els 7 dies 
de la setmana. S’hi poden 
comunicar urgències o si-
tuacions extraordinàries. 
També hi ha el telèfon 112, 
d’àmbit nacional, per a les 

emergències. Les alertes i 
l’última hora de les notifi-
cacions de Protecció Civil 
es poden seguir també al 
Facebook i el Twitter del 
servei. El Comú ha repartit 
4.000 díptics amb la infor-
mació més destacada i els 
números de telèfon.

La campanya de treta de neu 
va començar el 15 de novem-
bre amb una crida a la població 
perquè hi col·labori. L’objectiu 
és molt clar, aconseguir que la 
treta de neu sigui més eficient 
i efectiva. El conseller de Man-
teniment i Serveis Públics, Sa-
muel Duró, que va comparèixer 
al costat de la cònsol menor, 
va explicar que s’hi destina un 
pressupost especial «perquè 
això no representi un cost su-
plementari a ningú» i «per poder 
donar l’abast, ja que quan neva 
les conseqüències són per a 
tothom i al mateix moment». 
És la primera vegada que es fa 
una campanya de sensibilitza-
ció per implicar-hi la ciutada-

nia. Com a mostra de gratitud 
per aquesta col·laboració que 
s’espera, el Comú repartirà ras-
quetes per treure el gel del pa-
rabrisa, un màxim de dues per 
casa, que es poden demanar 
al Servei de Tràmits. La cònsol 
Riba va assegurar que ni s’ha-
vien detectat més queixes ni el 
servei era insuficient, però que 
aquesta és una mesura per op-
timitzar i millorar la gestió del 
servei.

       Les recomanacions 
bàsiques són proveir-se 
d’una pala i producte 
per al desglaç, i equipar 
correctament el vehicle.

       Els propietaris 
d’edificis, parcel·les o 
solars han de col·laborar 
a mantenir neta de neu i 
de gel la vorera en la part 
que afronta amb la seva 
propietat. 

       El Comú treu la neu 
i neteja la via pública 
(voravies, calçades, 
parcs, places i voreres de 
competència comunal), i 
dóna prioritat als espais 
públics.
       
       Són prioritaris els 
carrers principals, les 
escoles, els accessos als 
edificis i aparcaments 
comunals, les parades 
d’autobús, les sortides 
d’emergència i els parcs 
infantils. 
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Activitats

Aposta per impulsar la gastronomia com a 
reclam turístic i atractiu local de la parròquia

1. En la primera cursa de cambrers hi van participar els alumnes del Lycée i professionals de la parròquia. 2. El pastís commemoratiu 
amb bengales pels 25 anys de la Mostra. 3. La jornada festiva va tenir una assistència de 350 comensals. 

L’equip de Bio Bio va organitzar un taller en el marc de la Mostra.

Superada la crisi de maduresa 
de fa dos anys, la 25a edició 
de la Mostra Gastronòmica 
d’Andorra ha estat esplèndida. 
Amb un programa focalitzat en 
els restauradors i els profes-
sionals del sector que han fet 
possible l’esdeveniment al llarg 
d’aquests anys, l’àpat va tenir 
lloc el diumenge 13 de novem-
bre amb una assistència de 
350 comensals que van poder 
tastar més de 30 plats dife-
rents, pastís commemoratiu in-
clòs, signat per Patrice Bernard 
i Les Delícies del Jimmy. Durant 
la presentació de l’acte va que-
dar clar que la gastronomia a 
Ordino és un referent, i la Mos-
tra serà el motor per impulsar 
un circuit gastronòmic en què 
es vol implicar els establiments 
d’Ordino en exclusiva. «La gas-
tronomia és un atractiu turístic 
i un bé d’interès local que pot 
atraure molt públic si aconse-
guim anar tots a l’una». Així va 
argumentar el conseller Xavier 
Herver la voluntat de crear un 
nou circuit gastronòmic a la 
parròquia. Els primers contac-
tes amb els establiments han 
estat positius i l’aposta seria 
poder descentralitzar l’oferta 
concentrada al poble d’Ordino. 
Les converses continuaran els 
mesos vinents abans de donar 
forma al projecte. Durant una 
setmana, a la sala La Buna 
s’han exposat els cartells i al-
gunes imatges de les 25 edici-
ons. La confecció d’una carta 
de vins per Establiments Vidal 
va obrir el programa d’activi-
tats, que va incloure la primera 
cursa de cambrers en què van 
participar cambrers del poble i 
una quarantena d’alumnes del 
Lycée Comte de Foix. L’empresa 
Bio Bio Restauració, del grup 
Bomosa, va organitzar un taller 
de cuina aplicant-hi criteris eco-
lògics. Els escolars de la parrò-
quia van poder assistir a un ta-
ller teòric sobre la xocolata a la 
Fleca Vilarubla de la Cortinada, 
que va anar a càrrec del funda-
dor de les fleques de Martinet i 
la Seu i el seu fill, Xavier Vilarru-
bla, que ha continuat l’empresa 
a Andorra. 

L’única empresa amb cer-
tificació europea de men-
jars ecològics a Andorra és 
Bio Bio Restauració, i han 
volgut participar en la 25a 
Mostra Gastronòmica d’An-
dorra organitzant un taller 
sobre tècniques culinàries 
amb aliments ecològics. Bio 
Bio es va fundar el 2014 i la 
cara més coneguda del pro-
jecte és Veritas, que ja s’ha 
fet un lloc en el mercat an-
dorrà. Pel que fa a la divisió 
dedicada a l’hoteleria, tenen 
la cuina central a Encamp i 
la temporada passada van 
servir 80.000 menús per a 
les estacions de Pal i Arinsal. 
L’Hospital Nostra Senyora de 
Meritxell, les llars de jubilats i 
els esports d’estiu són altres 
clients que hi confien. De mo-
ment han aconseguit passar 
d’un servei de restauració 

ecològic del 20% al 40%. Bio 
Bio pertany al grup Bomosa i 
no tenen competència, tampoc 
en filosofia, ja que persegueixen 
alguna cosa més que els bene-
ficis. El seu objectiu és aportar 
valor afegit i més qualitat de 

vida als habitants d’Andorra, 
i ho fan des de moltes àrees, 
l’alimentació només n’és una. 
Daniel Bassas, el cap de projec-
te, acaba de llençar al mercat 
Bio Bo, una marca de menjar 
preparat que es presenta en 

barquetes de 300 grams 100% 
ecològiques i que ja es poden 
trobar al carrer. Tots els plats 
tenen el segell de Producte Ar-
tesà d’Andorra i tres, la distinció 
de recepta tradicional: l’estofat 
de vedella, el trinxat amb donja 
i la crema de bolets. 
«El nostre repte és engrescar 
ramaders i productors perquè 
els proveïdors siguin al màxim 
de locals i propers», explica Bas-
sas. I afegeix: «Al final, la cuina 
ecològica és la de tota la vida, 
la tradicional, la que es feia 
amb el producte de proximitat». 
I és que els conceptes bio, molt 
utilitzat a França, orgànic, més 
propi del mercat anglosaxó, i 
ecològic són sinònims, volen dir 
el mateix i responen a un canvi 
d’actitud i a una voluntat de ser 
més sostenibles i saludables, 
una tendència i no pas una 
moda caduca.

Es presenta un 
nou circuit en 
la 25a Mostra

1

2

3

Bassas: «La cuina eco és tornar a allò tradicional,
local i saludable, els valors que defensa Bio Bio»
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Gent gran

Patrocini Simon, veí d’Ordino, ens va explicar el seu dia a dia a l’hora del tallat. 

Patrocini Simon: «He substituït la caça pel 
green del golf, m’apassiona posar bandera»

El Patrocini Simon, el Patro com 
tothom el coneix, no és un padrí 
dels que les veuen passar. Ell 
viu en primera persona. És un 
veí privilegiat del carrer Major 
d’Ordino, de Casa Ton del Jan.

- Com és un dia a la vida del 
Patro?
Cada dia em llevo a la mateixa 
hora, a les 6.30, endreço qua-
tre cosetes, vaig a fer el tallat 
i ja no paro fins al vespre. Vaig 
a Puntal, al Serrat, a fer llenya, 
m’ocupo de l’hort quan toca... I 
també tinc tabaco i una planta-
ció de gerds per allà dalt.

- O sigui que no té temps d’avor  
rir-se. 
Al contrari, em falten hores. 
Porto a anglès els meus néts, 
a vegades sopo amb el meu 
fill i si no amb qualsevol coseta 
m’apanyo. Les tardes, però, són 
sagrades. Havent dinat me’n 
vaig cada dia a jugar al golf tres 
hores. A la Cortinada o a Xixe-
rella. He substituït la caça pel 
green.

- I d’on surt aquesta afició? 
Feia temps que el meu amic 
Toni Armengol, un gran jugador, 
m’ho deia: ho has de provar, Pa-

tro... i des de la primera ve-
gada ara fa un any i mig, si 
no hi vaig em costa passar el 
dia. 

El que més m’agrada és anar 
al green i posar bandera. 
Faig els 18 forats i ja estic 
content.

 Abans, al Comú, 
els consellers no 
vèiem un duro 

per la feina

Classes gratuïtes de francès per a la gent gran
El Comú d’Ordino ha renovat el 
conveni de col·laboració amb l’Ali-
ança Andorrano-Francesa per a 
la cessió d’una aula a l’edifici La 
Font, on la institució imparteix 
classes de francès per a adults 
des del curs passat. La novetat 
d’enguany és que els padrins 
i les padrines de la parròquia 
que ho desitgin podran assistir 
a classes gratuïtes de conversa 
una hora a la setmana, a càrrec 
de Nathalie Rahmstorf. 
En principi, les sessions es faran 
els divendres de quatre a cinc de 
la tarda a la Casa Pairal. La còn-
sol Gemma Riba va assistir a la 
primera classe, que va tenir lloc 
l’11 de novembre amb un grup 
d’onze alumnes. 
La major part de la gent gran de 
la parròquia parla i entén perfec- La cònsol va donar la benvinguda als alumnes el primer dia de classe.

tament la llengua francesa, si 
bé no tenen gaires ocasions per 
posar en pràctica els seus conei-
xements. «Serà una oportunitat 
per recuperar el contacte amb la 

llengua i la cultura franceses, i 
també una manera més d’inter-
relacionar-se», va assegurar Riba, 
que es va interessar pels contin-
guts, i va saludar els alumnes el 
primer dia de classe, una novetat 
entre les activitats que ofereix la 
Casa Pairal.

- I la vida social?
Tinc els meus amics, ens tro-
bem cada dia, amb el Toni, el 
Joan, l’Eduard i el Romà. A ve-
gades ens reunim al Serrat i els 
preparo el vermut amb escopi-
nyes, patates, olives, un entrant 
i la carn a la llosa, res de brasa. 

- Una colla de vividors...
I si hi ha partit, la taula ja està 
reservada, allà sopem i mirem 
el partit. 

- També va tenir temps per a la 
política als anys vuitanta. 
Sí, vaig ser conseller d’Ordi-

no del 1980 al 1984. El vam 
agafar a temps, Ordino. Va ser 
amb el Pujal i el Solana com a 
cònsols. Les coses funcionaven 
d’una altra manera. Recordo el 
dia que ens vam plantar a la 
carretera perquè es deixessin 
de pujar runes a Ordino. També 
vam traslladar el pont de l’Esta-
rell a les Salines, que estava al 
pont d’Ordino, a l’Any de la Part, 
i havia quedat de costat. I tam-
bé es van introduir restriccions 
per a la construcció. Llavors no 
vèiem un duro i havies de dei-
xar la feina per anar al Comú. Jo 
treballava traient neu al Coex.

- Expliqui’m alguna recepta es-
trella. 
El patxaran i els licors dolços. 
En faig de móres, gerds, figues 
i xarop de pinyes d’avet, les ple-
go jo mateix quan ploren i les 
cobreixo de sucre o mel.

LA RECEPTA 

Patxaran
1 l de crema d’anís

300 g d’aranyons

10 grans de cafè

4/5 llimones

3 branques de canyella

I 5 mesos a sol i serena...

 L’Aliança també 
fa un curs  

per a adults 
a l’edifici La Font
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Maria del Mar Coma es reincor-
pora a la vida política d’Ordino 
com a consellera de Finances 
després de seure a la cadira de 
l’oposició, del 2004 al 2007, 
amb el GUPI (Grup d’Unió Parro-
quial Independents). 

- Què la fa tornar a la primera lí-
nia política, vuit anys després?
Mai he deixat d’interessar-me 
per la política, hi ha una part 
vocacional. Encara que la raó 
hi veu molts inconvenients, una 
part incontrolable de tu fa que 
t’hi impliquis, si el projecte t’en-
gresca, i així va ser. Durant el 
primer mandat d’ACO vaig pen-

sar que tenien una manera de 
veure la política com jo sempre 
l’havia entès. Em van proposar 
formar-ne part, però tot just feia 
un any que era mare i no era el 
moment. 

- En què ha canviat la manera 
de fer?
Hi ha menys opacitat i la infor-
mació circula molt més. Les llui-
tes acarnissades en política no 
donen cap fruit. 

entrevista

Entrevista

Maria del Mar Coma: «Treballar el pressupost a quatre 
anys ha de ser un exercici saludable per als comuns»

L’ordinenca Maria del Mar Coma torna a la política parroquial, després de nou anys, com a consellera de Finances.

- Però l’oposició s’ha de deixar 
sentir. 
Treballar amb un mateix objec-
tiu no vol dir haver d’estar sem-
pre d’acord en tot. Nosaltres 
incorporem i tenim en compte 
totes les aportacions de l’oposi-
ció si són per millorar el funcio-
nament.

- Serà la primera titular de Fi-
nances que complirà la nova 
Regla d’Or.
Sí que és un canvi, però tam-
poc crec que hagi de suposar 
cap dificultat. Els comuns hem 
d’elaborar un marc pressu-
postari per als quatre anys de 

mandat; aquest marc permet 
exercir un cert control sobre 
les finances comunals, i ho tro-
bo lògic. La Llei de les finances 
comunals era del 2003 i es va 
fer en un context econòmic de 
molta bonança, ben diferent del 
que hem viscut aquests darrers 
anys. Al final, pel que ha de ser-
vir l’acompliment de la nova llei, 
la Regla d’Or, serà per posar 
una estructura i uns límits per 
evitar d’arribar a les situacions 

d’endeutament de les adminis-
tracions actuals. Ens demanen 
a tots els comuns saber quins 
ingressos, quines despeses i 
quines inversions farem durant 
un mandat. És molt maco fer 
projectes i inversions, a tots ens 
agrada aquesta gestió, però 
hem de saber quin és l’esce-
nari real, i es necessita fer una 
prospecció. I si després tenim 
ingressos extraordinaris, ben-
vinguts siguin. Tampoc crec que 
la llei aprovada no necessiti cap 
millora, estic convençuda que 
hi haurà revisions per polir-ne 
alguns aspectes. 
El que no ens podem perme-
tre és reviure una situació com 
la que es va trobar el primer 
mandat d’ACO, que va entrar al 
Comú amb un sostre d’endeu-
tament superat en un 200% i 
un context de crisi global. Per 
tant, elaborar un pressupost a 
quatre anys vista, tal com mar-
ca la Regla d’Or, hauria de ser 
un exercici saludable per a les 
finances comunals. 

- Rebaixar el deute continua 
sent una prioritat en aquest 
nou mandat?
Absolutament, no podem em-
bargar les generacions futures, 
i vist que el sostre d’endeuta-
ment es reduirà els pròxims 
anys, reduir el deute és una 

necessitat. Hem de ser capaços 
d’assumir la despesa corrent i 
no podem tancar les portes a 
l’arribada d’una possible opor-
tunitat i que no puguem fer-hi 
front. Confio que seguirem per 
sota del 180%. L’objectiu és, 
per al 2019, reduir el deute del 
Comú en 12,5 milions. El pas 
d’un polític per l’administració 
és efímer, però la comunitat se-
gueix i la nostra responsabilitat 

és deixar-ho tot el més endreçat 
possible, les finances en primer 
lloc. 

- A Ordino tindrem un tracte 
preferent amb el reajustament 
que ha de comportar l’aplicació 
de la llei de les competències i 
les transferències?
No sé si hem de parlar d’un 
«tracte preferent», en tot cas, te-
nir un camp de neu de titularitat 
pública implica una gestió dife-
renciada, sens dubte. També 
cal analitzar si es porta a terme 
una bona gestió o no, i crec que 
els últims anys Ordino-Arcalís 
ha millorat molt en aquest sen-
tit. Les xifres així ho demostren. 

Una bona gestió hauria d’avalar 
possibles accions que el Comú 
no pot assumir ni ara mateix 
ni a mitjà termini, i que serien 
molt necessàries per a l’esta-
ció. Tots en sortim beneficiats, 
de la neu, és un motor per a 
Andorra. Cal exercir un control 
en les finances, però és evident 
que el negoci turístic i comercial 
que genera no es queda només 
a la parròquia. Però cada comú 

té una casuística concreta i em 
consta que s’està treballant de 
valent amb tots els condicio-
nants, que no són pocs.

- El traspàs del Servei d’Atenció 
Domiciliària al Govern repre-
sentarà un alliberament impor-
tant de despesa?
Tal com estava plantejat el ser-
vei, no, però sí amb la voluntat 
d’ampliar-lo i millorar-lo, ja que 
l’atenció serà molt més continu-
ada des del Ministeri d’Afers So-
cials, Justícia i Interior. En qual-
sevol cas, el traspàs d’aquest 
servei no representarà una 
gran variació en el pressupost 
del Comú.

«Em va engrescar a tornar
una manera comuna
d’entendre la política»

«Rebaixar el deute del Comú
continuarà sent una prioritat

d’aquest nou mandat»
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- Detallem el pressupost en 
aquestes mateixes pàgines, 
però si l’hagués de definir a 
grans trets, què en diria?
És molt similar al dels últims 

exercicis, són uns números que 
busquen reduir al màxim les 
despeses, però sobretot rea-
justar els serveis i els equipa-
ments que tenim. Estem fent 
una economia sostenible i tant 
com puguem hem de buscar 

l’autofinançament de tot el que 
es faci, com ha estat el cas del 
Centre Esportiu, que ha aconse-
guit desfer-se del dèficit. 

- 

Gràcies a una gran inversió. 
Evidentment. I aquesta ha de 
ser la filosofia a seguir, des del 
meu punt de vista; quan hi ha 
una inversió s’ha de justificar 
pel seu autofinançament en un 
termini raonable i en la mesura 

que sigui possible. La xarxa de 
calor és un altre exemple d’in-
versió en què es busca l’opti-
mització del que ja tenim. Això 
és el que vol dir una millora de 
la gestió econòmica.

- I els serveis que no es podran 
autofinançar mai, podrien des-
aparèixer? 
No és la nostra intenció, al con-
trari. La qualitat de vida d’Ordino 
requereix mantenir aquests ser-
veis, molts cops de luxe, i això 
no vol dir que perdem de vista el 
que ens costa a tots plegats. A 
Andorra no existeix la conciliació 
familiar, per tant hi ha serveis 
que passen a ser de primera ne-
cessitat, parlo de l’Escola bres-
sol, de les activitats extraesco-
lars i de l’oferta adreçada a la 
canalla, bàsicament.  

- Sorprèn la inversió en l’ade-
quació de l’edifici de les Esco-
les Velles tenint en compte que 
un dels problemes el tenim en 
els edificis. 
Respon al mateix criteri de re-
baixar despeses amb serveis 
que no tenen les instal·lacions 
adequades i a més estan dis-
persos pel poble. Penso que és 
un projecte coherent reagrupar 
en un mateix lloc les activitats 
socioculturals que ara mateix 
ocupen diversos edificis i ne-
cessiten un replantejament per 
capacitat, consum energètic i 
comoditat. És clar que ens hau-
ria agradat destinar aquesta 

inversió a l’Hotel Casamanya, 
però el que no podem fer és 
deixar caure un edifici més a la 
parròquia, després que ha estat 
una cessió del Govern. 

- Què necessitaríem per tenir 
més ingressos a la parròquia?
Generar negoci i nous ingressos 
és difícil. Nosaltres sempre par-
lem de ser atractius als ulls de 
la iniciativa privada, que doni 
més vida al poble, però el que 
tenim són faves comptades. 
Sense comerç ni indústria, els 
nostres punts forts estan lluny 
d’això. Per mi la pregunta seria 
què volem i no què necessitem. 
Hi ha terrenys per construir, 
però voldríem tenir uns polí-
gons destinats a la indústria? 
Evidentment que no. Crec que 
el sector que més hem de cui-

dar i potenciar és l’agricultura, 
que és la garantia del nostre 
paisatge. Però això ja sabem 
què vol dir, totes les polítiques 
europees reben un suport molt 
gran dels governs per mantenir 
l’activitat agrícola. 

- Ens costarà més diners viure a 
Ordino l’any 2017?
No. Els únics increments pre-
vistos són els mínims de la re-

visió anual que es fan a l’Esco-
la bressol, que es poden veure 
en les tarifes de preus públics. 
Respecte al 2016, hi ha pre-
vist un increment del 4% en la 
tarifa de l’aigua, però estem 
parlant de pagar un euro per 
unitat cada tres mesos, no ens 
podem queixar. Continuem molt 
per sota d’altres parròquies, per 
exemple, en l’impost sobre els 
rendiments arrendataris. Tot i 
la variació que ha significat la 
retenció de l’IRPF en els contri-
buents, encara rebem més del 
que paguem. Des del meu punt 
de vista, una societat que paga 
més impostos implica també 
un grau més alt d’exigència a 
l’administració i a qui gestiona 
les finances públiques. Al final 
parlem de la gestió d’uns diners 
que repercutiran en tothom. 

- Quina responsabilitat…
Portar la Conselleria de Finan-
ces i Pressupost és una feina 
dura. Has de marcar unes pri-
oritats, ja que els recursos són 
limitats per a una demanda de 
projectes que pot arribar a ser 
il·limitada, i és aquesta decisió 
la que comporta una gran res-
ponsabilitat política. S’ha fer el 
que toca i no el que a tu t’agra-
daria fer. 

    PERFIL

Lloc de naixement 
Andorra la Vella   
 
Data de naixement 
13/03/1974
 
Professió
Financera 
 
Aficions
Esports de muntanya

Última lectura
L’Inferno, de Dan Brown

«La responsabilitat política 
vol dir fer el que toca

i no el que t’agradaria a tu»

«En les inversions que fem 
 busquem l’autofinançament 

com a contrapartida»
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Viure Ordino

El Comú cedeix un habitatge al Govern per 
fomentar l’atenció domiciliària a la gent gran 

Ordino ha estat la primera par-
ròquia que ha cedit un habitat-
ge social, propietat del Comú, 
al Govern per tal de fomentar 
l’atenció domiciliària. La gent 
gran de la parròquia tindrà pri-
oritat a l’hora d’optar a aquest 
servei, adreçat a persones 
grans en situació de dependèn-
cia lleu o moderada. La idea és 
donar la màxima autonomia als 
avis, que rebran un control sani-
tari i d’higiene assistencial, co-
ordinat pels treballadors socials 
i el Centre d’Atenció Primària 
de la parròquia. El pis, ubicat a 
l’edifici Nova Casa Comuna de 
la plaça Major, és exterior i so-
lellós, una tercera planta adap-

tada de 92 m2 distribuïts en un 
saló menjador, cuina, lavabo, 
passadís i tres habitacions, i 
podria acollir fins a quatre per-
sones. Es va inaugurar el 15 de 
novembre i no hi va faltar detall, 
amb flors naturals de l’hort de 
Casa Nova Joanet. La signatu-
ra del conveni de cessió entre 
el ministre d’Afers Socials, Xa-
vier Espot, i el cònsol major, J. 
Àngel Mortés, és un pas més 
en l’entesa entre administra-
cions, després del traspàs de 
la competència del SAD, fruit 
dels replantejaments que com-
portarà l’aprovació de la nova 
llei de competències i transfe-
rències en la qual es treballa, 
que haurà de reflectir l’Andorra 
actual. El Govern farà extensiu 
el servei d’habitatges tutelats a 
altres parròquies, que no es li-
mitaran a donar assistència a la 
gent gran, sinó també a altres 
sectors de la població amb ne-
cessitats sociosanitàries espe-
cífiques. El cònsol Mortés va rebre el ministre Espot i la secretària d’Estat Ester Fenoll a Ordino.

Dues generacions de forners Vilarrubla van fer una classe magistral sobre la xocolata.

Xavier Vilarrubla: «El que més agrada a la gent 
d’Ordino és el pa de la iaia, la coca de pa i la nata»

Xavier Vilarrubla va reobrir 
l’obrador de l’Aldosa fa dos 
anys i des de l’agost té botiga a 
la Cortinada. No ha trigat gaire 
a fer-se un lloc a les paneres 
d’Ordino i assegura que no hi 
ha secret: «Es tracta de fer-ho 
tot com s’ha fet sempre, sen-
se preparats, ni químics, amb 
fermentacions naturals i pasta 
mare». «Aquí només hi entren 
sacs de farina, tot ho fem nos-
altres». Els gustos, però, no 
són iguals a tot arreu, i si bé a 
Martinet i a la Seu els agrada 
la pastisseria més innovadora, 
a Andorra triomfa el pa rústic, 
el de tota la vida. I més con-
cretament a Ordino, «la coca 
de pa i el pa de la iaia són els 
productes estrella, però també 
agraden molt els de sègol i el 
pa negre. I quant a pastisseria, 

la nata és la reina», explica Vi-
larrubla. La Núria Estany, al 
capdavant del negoci, diu que 
el pa de la iaia es ven molt. És 
un pa elaborat especialment 
per al públic andorrà que ha 
estat present en els menús de 
la 25a Mostra Gastronòmica 
d’Andorra. «Es fa amb el gra del 
cereal pràcticament sencer, és 
molt digestiu i surt boníssim», 
riu. «No hi ha secret, hi ha ingre-
dients de qualitat i molta feina». 
En el marc de la Mostra, el Forn 
Vilarrubla va fer un taller sobre 
la xocolata per als escolars de 
primària de la parròquia, una 
explicació sobre l’origen de la 
xocolata i els processos d’ela-
boració amb piruleta de xoco-
lata inclosa per als 56 infants 
que van assistir-hi. Al taller no 
hi va faltar el seu pare, veí de la 

El forner va 
fer un taller de 
xocolata per a 
56 escolars 

El conveni 
és un pas  
més en les 
competències

Els artesans 
del pa obren 
botiga a la 
Cortinada

Seu i fundador del primer Vilar-
rubla l’any 1955 a Martinet de 
Cerdanya, que aquests dies va 
molt atrafegat amb 2.000 qui-
los de carbassa per fer autèntic 
cabell d’àngel. 
El Xavier viu molt lluny del mix, 
i no només pel que fa al pa. 
Aquesta manera de fer és una 
filosofia de vida i les muntanyes 

de ribera amunt han estat fona-
mentals a l’hora de prendre la 
decisió d’instal·lar-se a la par-
ròquia. «Aquesta feina és molt 
dura, perds moltes hores de 
son, i jo em trec les cabòries 
caminant per aquestes mun-
tanyes; la vall és molt maca». I 
encara que sigui una feina molt 
rutinària, segons diu, ell mira 

de posar-hi creativitat i després 
no dóna l’abast. «Cada vegada 
que faig un pa nou, després es 
multiplica la feina». 
Els avellaners i les herbes de la 
parròquia l’han inspirat i, amb 
una mica de sort, els d’Ordino 
tindrem pa i algun dolç amb de-
nominació d’origen protegida. 
Ja ens fa venir l’aigua a la boca. 
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DESTAQUEM
DIJOUS 8/12 
11 h Taller de manualitats 
amb La Capsa.
17.30 h Contacontes 
‘Escudella de contes de 
Nadal’.

DIVENDRES 9/12
16 h Degustació de sucs 
verds amb Only Green.

DISSABTE 10/12
12 h Cantada de nadales 
amb la Coral Casamanya
18h Gimcana per anar a 
buscar el tió.

De 10 a 20 h, cada dia,  
circuit de jocs populars per 
compartir amb tota la família.

La placeta del Ferino serà el nou escenari d’enguany.

Els cònsols envoltats dels assistents a la primera convocatòria a la Casa Pairal. 

Inspiració nòrdica en una Fira de Nadal que s’amplia 

Els cònsols entaulen el diàleg amb els padrins 
per escoltar les seves inquietuds periòdicament

UNIR-SE EN UNA ASSOCIACIÓ 
PER DEFENSAR ELS SEUS DRETS

A Ordino, la gent gran no 
forma part d’una associa-
ció única com a la resta de 
parròquies. Fenés i Tudó 
van explicar als padrins 
alguns dels avantatges 
que representaria crear-ne 
una. Formar una junta i 
uns estatuts seria el pri-
mer pas per trobar una 
manera legal de vehicular 
les seves necessitats i de-

fensar els seus drets. Un 
altre aspecte que va en-
grescar els padrins va ser 
les ofertes i els preus més 
econòmics que s’acon-
segueixen amb aquesta 
acreditació. El Comú i la 
cap del departament es 
van oferir a fer tots els trà-
mits necessaris per facili-
tar als padrins la part més 
burocràtica. 

Els cònsols d’Ordino han enge-
gat un dels projectes que van 
presentar en campanya i que 
estarà coordinat per la Conse-
lleria de Benestar Social. Es 
tracta d’entaular el diàleg amb 
la gent gran de la parròquia. 
«Es tracta de donar la paraula 
i de fer participar a la gent que 
ens ha precedit i que poden 
fer aportacions molt valuoses 
a tota la societat», va valorar 
Gemma Riba en el primer in-
tercanvi, que va tenir lloc el 14 
de novembre a la Casa Pairal. 
Aquest serà el punt de trobada 
de les reunions periòdiques en 
què la gent gran podrà dir-hi 
la seva i se’ls presentaran els 
diferents projectes en què tre-
balli el Comú, sobretot els que 
afectin més directament aquest 
sector de la població. 
A la trobada hi van assistir els 
cònsols, J. Àngel Mortés i Gem-
ma Riba, la consellera de Ben-
estar Social, Vanessa Fenés, i 
la consellera Sandra Tudó. El 
cònsol va ser el primer a aga-

far la paraula per explicar que 
el traspàs al Govern del Servei 
d’Atenció Domiciliària serà una 
millora per donar atenció conti-
nuada i que no afectarà en res 
el dia a dia, ni comportarà cap 
canvi del personal amb qui ja 
estan acostumats a tractar els 
padrins que fan ús de les pres-
tacions del SAD. 
També es va resumir la inversió 
de les Escoles Velles, i Fenés va 
detallar el reagrupament dels 
equipaments socioculturals que 
acollirà. 
D’altre banda, se’ls va informar 
de l’ampliació dels horaris del 
Comú, de dilluns a divendres de 
8 a 16 h. 
La convocatòria va tenir molt 
bona resposta, ja que van assis-
tir-hi catorze padrins, amb una 
àmplia majoria femenina que 
es va deixar sentir. Van prendre 
la paraula per traslladar preo-
cupacions sobre la via pública, 
com la necessitat d’un semàfor 
a l’entrada de la Cortinada —de 
col·locació imminent, segons va 

informar el cònsol—; les geleres 
que es formen en alguns car-
rers del nucli antic del poble, o 
la necessitat de posar cortines 
a les lluernes de la Casa Pairal 
perquè els molesta el sol, i un 
ventilador després d’haver pas-
sat molta calor aquest estiu, 
que va tenir una donació espon-
tània entre els assistents. 
L’ambient va ser molt distès 
i no hi va faltar el bon humor i 
la bona entesa amb els polí-
tics durant tota la sessió, que 
va durar una hora escassa i va 
acabar amb la petició d’algunes 
padrines d’una xocolatada set-
manal a la Casa Pairal. 

La inspiració nòrdica marcarà 
la Fira de Nadal d’aquest any 
a Ordino, que creix en dies, del 
dijous 8 al dissabte 10 de de-
sembre, i en dimensions, ja que 
a l’escenari habitual de la pla-
ça Major s’hi afegirà la place-
ta del Ferino, al nucli antic del 
poble. La implicació de la sala 
d’esdeveniments L’Era d’Ordino 
en l’organització farà possible 
incrementar el nombre de pa-
radetes i donar més rellevància 
a la Fira, de la qual s’ha editat 
un programa en quatre idiomes. 
El contingut de les paradetes 

serà l’habitual, amb objectes 
de decoració de Nadal, regals i 
artesania. Durant el dia hi hau-
rà diferents activitats, algunes 
per a tots els públics. Entre les 
propostes infantils, destaquen 
el contacontes Escudella de 
contes de Nadal i un taller de 
manualitats. Pel que fa a les 
actuacions musicals, no hi fal-
tarà el Grup Artístic d’Ordino ni 
la Coral Casamanya, i també 
hi participarà el cor Little Stars 
Academy. La gimcana familiar 
per anar a buscar el tió serà 
una de les activitats estrella. 
Vint-i-cinc famílies faran una 
gimcana al voltant del poble per 
aconseguir el seu tió de Nadal. 
Una novetat és la proposta de 
degustació de sucs verds grà-
cies a Only Green. L’horari de la 
Fira serà de 10 del matí a 8 del 
vespre i tindrà un circuit de jocs 
populars per a tota la família. 

S’impulsen les 
trobades amb 
la gent gran de 
la parròquia

14 padrins 
assisteixen 
a la primera 
convocatòria 

L’Era d’Ordino 
entra en 
el circuit  
de paradetes



16 ordinoésviu



1717ordinoésviuHivern reportatge

Reportatge

El Comú destinarà 5,7 M d’euros a inversió 
La penúltima sessió de Consell 
de Comú del 2016, celebra-
da el mes de novembre, es va 
centrar en l’aprovació de l’exer-
cici pressupostari per al 2017, 
que va tenir l’abstenció de la 
minoria. Els números presen-
tats preveuen uns ingressos 
d’11.128.814,84 euros, dels 
quals es destinaran a despesa 
corrent 7.231.296,84 euros, a 
inversió 2.105.874,73 euros i 
2.721.300 euros a actius i pas-
sius financers. 

«No hi ha hagut grans varia-
cions respecte al marc pressu-
postari presentat el 2016». Així 
va definir Maria del Mar Coma 
el pressupost en la seva exposi-
ció com a consellera de Finan-
ces. Les inversions previstes 
per al marc pressupostari dels 
pròxims quatre anys volten els 
5,7 milions i les més impor-
tants continuen sent les matei-
xes que es van presentar l’any 
passat. Els objectes d‘aquestes 
inversions seran la remodelació 

La consellera Maria del Mar Coma amb l’interventor. 

de les escoles velles, de la qual 
ja s’han licitat i adjudicat les 
obres, que començaran el 2017 
i acabaran el 2019; les refor-
mes imminents que consolida-
ran la reestructuració del CEO, 
i la xarxa de calor per abastir 
altres edificis públics com les 
escoles velles. 
L’endeutament continua sent 
una prioritat per a aquest Comú 
i s’ha previst el retorn d’apro-
ximadament 1 milió d’euros 
cada any per deixar, l’any 2019, 

el deute del Comú en 12,5 mi-
lions d’euros que, juntament 
amb l’endeutament de SEC-
NOA, quedarà en 17,5 milions 
d’euros i que correspondrà al 
159,84% del sostre d’endeuta-
ment. Durant aquest mandat es 
preveu estar sempre per sota 
del 180% del sostre d’endeu-
tament, per la qual cosa no hi 
ha previst aplicar la regla de la 
despesa corrent que limitaria 
el funcionament correcte del 
Comú. En aquest pressupost 
per al 2017, igual que s’havia 
fet en exercicis anteriors, es 
continua posant l’èmfasi en la 
contenció i l’optimització de la 
despesa, i no s’exclourà cap 
servei comunal ni les aporta-

cions a SECNOA. Aquest capí-
tol va despertar l’escepticisme 
de la minoria, que també ha 
destacat el dèficit previst de 
929.656, 73 euros, tot i que no 
incrementarà l’endeutament i 
s’equilibrarà amb el romanent 
de tresoreria.  
Coma va recordar en l’exposi-
ció que va fer al Consell que, 
en data 16 de novembre, s’ha-
via fet la revisió i aprovació, per 
part del Tribunal de comptes,  
del marc pressupostari 2016-
2019 per a l’any 2017, tal com 
estipula el capítol tercer en 
l’apartat 3 de l’article 11 de la 
Llei 32/2014 de sostenibilitat 
de les finances públiques i esta-
bilitat pressupostària i fiscal. 

PRESSUPOST 2017 2016 % Var.

Operacions corrents

DESPESES 7.231.296,84 7.418.013,60 -2,52%

Despeses de personal 4.036.179,77 4.106.105,95 -1,70%

Consums de béns corrents  
i serveis 2.391.657,28 2.522.964,53 -5,20%

Despeses financeres 118.300,00 118.200,00 0,08%

Transferències corrents 685.159,79 670.743,12 2,15%

 INGRESSOS 7.231.296,84 7.418.013,60 -2,52%

Impostos directes 617.691,00 596.413,00 3,57%

Impostos indirectes 250.000,00 249.000,00 0,40%

Taxes i altres ingressos 2.382.498,70 2.410.709,35 -1,17%

Transferències corrents 2.976.733,00 3.168.211,51 -6,04%

Ingressos patrimonials 1.004.374,14 993.679,74 1,08%

 Resultat de les operacions corrents 0,00 0,00

Operacions de capital

 INVERSIONS 2.105.874,73 1.245.209,00 69,12%

Inversions reals 2.093.817,73 1.211.554,00 72,82%

Transferències de capital 12.057,00 33.655,00

INGRESSOS 3.897.518,00 3.710.528,00 5,04%

Alienacions d’immobilitzat 0,00 0,00

Transferències de capital 3.897.518,00 3.710.528,00 5,04%

 Resultat de les operacions de capital 1.791.643,27 2.465.319,00

Resultat de gestió 1.791.643,27 2.465.319,00

DESPESA PER ACTIUS 
I PASSIUS FINANCERS 2.721.300,00 2.465.319,00 10,38%

Devolució de préstecs 955.000,00 955.000,00 0,00%

Inversions de capital a Secnoa 1.526.300,00 1.510.319,00 1,06%

Inversions de capital  
a la Mancomunitat 240.000,00 0,00

INGRESSOS PER ACTIUS 
I PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00

Resultat -929.656,73 0,00

Romanent de tresoreria 929.656,73 0,00

Resultat pressupostari 0,00 0,00
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La veu d’Arcalís Textos i imatges

Arcalís presenta les novetats de la temporada
Una nit sota 
els estels en 
una caravana 
de luxe

Tot i la limitada capacitat d’in-
versió de Secnoa SAU, Vallnord 
- Ordino Arcalís presenta per a 
aquesta temporada d’hivern 
una llista extensa de novetats 
amb l’objectiu clar de millorar 
l’experiència del visitant. I n’hi 
ha per a tots els perfils d’es-
quiadors.
L’estació ha centrat els seus 
esforços en un doble vessant. 
D’una banda, consolidar els 
productes destinats al freeride, 
amb una oferta de propostes 
que amplia i complementa la 
ja existent, des de la potencia-
ció de l’Escola Freeride Arcalís 
fins a la creació del nou Natu-
ral Park, que uneix freestyle i 
freeride en un entorn natural; 
la nova app iSki X per consultar 
els millors itineraris fora pista 
d’Arcalís, o la instal·lació de no-
ves portes d’accés a les millors 
zones per al freeride a l’estació. 
D’altra banda, el que es pretén 
es refermar el vessant més fa-
miliar amb novetats molt inte-
ressants i noves experiències, 
com el renovat Agustina Màgic 
Parc. 
I, per sobre de tot, la política de 
tenir cura del client en tots els 
detalls, i per això Ordino Arcalís 
aposta per crear aquest hivern 
el seu propi canal de vendes i 
reforçar el seu esperit amistós i 
d’atenció al client amb un nou 
equip d’acollida que ajudarà i 
informarà el visitant.

AGUSTINA MÀGIC PARC
L’aposta d’Ordino Arcalís per la 
família queda patent amb nove-
tats com la renovació de la zona 
infantil, amb la incorporació de 
nous elements i mòduls perquè 
els més petits s’ho passin d’allò 
més bé, com ara el nou túnel 
de sis metres de llarg on viu la 
mòmia Antonieta. A més, els 
nens trobaran diferents línies 
de dificultat, si l’una divertida, 
l’altra encara més. La renovació 
del parc ha estat total i hi seran 
tots els personatges del conte 
infantil de Vallnord, L’Agustina.

NATURAL PARK
El Natural Park és un nou con-
cepte que fusiona el freeride i 
el freestyle amb elements na-

turals. El projecte ha estat dis-
senyat per desenvolupar-se en 
tres escenaris: el Backcountry 
Park, amb mòduls naturals 
aprofitant l’orografia del terreny; 
el Fun Track, amb la construcció 
d’un circuit amb salts i peralts, i 
el Woodpark, que ja hi era i que 
s’ampliarà situant alguns mò-
duls al bosc dels Canals. 

APP iSKI X
Una altra novetat de la tempo-
rada és la nova app de freeride 
iSKI X, que incorpora informa-
ció de les millors estacions del 
món, com ara Chamonix Mont 
Blanc, Zermatt, Jackson Hole, 
Whistler Blackcomb, Verbier i, 
des d’ara, Vallnord - Ordino Ar-
calís. L’app ofereix informació i 
mapes sobre les diferents zo-
nes i itineraris de freeride de 
l’estació.

AIRSTREAM EXPERIENCE
BY SCHWEPPES 
Arcalís proposa una experiència 
única al Principat. Es tracta de 
passar una nit a 2.000 metres 
d’altitud, en plena natura, allot-
jats en una caravana america-
na de luxe Airstream, preparada 
per cobrir totes les necessitats 
dels seus hostes. La caravana, 

amb capacitat per a quatre per-
sones, està adaptada amb un 
sistema de patins que perme-
trà passar la nit als llocs més 
espectaculars en funció de la 
meteorologia. L’estada, a més, 
es podrà arrodonir amb un so-
par a La Coma d’Arcalís per 
convertir-la en una experiència 
única, en una nit de somni. Un 
kit de preparació de gintònic, 
gentilesa de Schweppes, dóna 
la benvinguda als hostes.

MILLOR RESTAURACIÓ
Ordino Arcalís va recuperar 
l’any passat la gestió dels seus 
restaurants per donar una nova 
empenta a un aspecte tan im-
portant com és la gastrono-
mia. I la qualitat i l’atenció al 
client han guanyat molts punts. 
Aquesta temporada, doncs, 
tanca el cercle i es fa càrrec 
del restaurant El Refugi de les 
Portelles, el més alt del país. No 
només se’n recupera la gestió, 
sinó que s’ha aprofitat per re-
modelar l’edifici i la terrassa.

NOVA ASSEGURANÇA 
METEOROLÒGICA
L’estació oferirà una nova as-
segurança meteorològica en la 
venda dels forfets, de manera 

que el client podrà decidir si vol 
consumir el seu dia de forfait o 
si prefereix guardar-lo per a un 
dia amb més bones condicions. 
Els serveis que ofereix aquesta 
nova assegurança són els se-
güents: converteix un forfet de 
dies consecutius en forfet de 
dies no consecutius; permet 
guardar el dia de forfet, en el 
cas que es faci un sol pas per 
qualsevol remuntador i el client 
no quedi satisfet amb la quali-
tat de la neu en la primera bai-
xada, i permet guardar el dia 
de forfet en cas de tancament 
del TSD La Basera per condici-
ons meteorològiques adverses 
abans de les 11 del matí.
Es tracta d’una nova iniciativa 
per tenir cura de cada detall 
que faci de l’estada a Ordino 
Arcalís la millor experiència a la 
millor neu del Pirineu. L’assegu-
rança es pot adquirir tant en la 
compra online com directament 
a les taquilles de l’estació.

ESCOLA DE FREERIDE 
Al seu moment, Ordino Arcalís 
va ser pionera en la creació 
d’una escola d’esquí específi-
ca de freeride. I sota el segell 
del Freeride World Tour Club, el 
temps li ha donat la raó, amb 

un èxit rotund que ha portat 
a augmentar tant el nombre 
d’efectius com el de professors 
especialitzats i de productes es-
pecífics per als amants del fora 
pista. 

100% ENERGIA VERDA
No totes les novetats són visi-
bles, però són tant o més im-
portants. La temporada 2014-
2015 es va encetar un procés 
de transformació amb l’objectiu 
de convertir-se en una estació 
100% sostenible. Aquest pro-
grama, que es va iniciar amb 
la conversió d’alguns sistemes 
de calefacció de gasoil a siste-
mes elèctrics, continua aquest 
any amb la col·laboració entre 
Ordino Arcalís, el Comú d’Ordi-
no i Nord Andorrà per a la ins-
tal·lació d’una nova minicentral 
hidroelèctrica que, aprofitant la 
presa que alimenta el nostre 
sistema d’innivació, generarà 
anualment el 100% del con-
sum elèctric anual de l’estació. 
Un altre detall que cal tenir en 
compte és que l’impacte medi-
ambiental de la instal·lació serà 
mínim, ja que la canalització 
de l’aigua es farà per conduc-
tes soterrats i línies i camins ja 
existents.
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Increment del 80% de la 
facturació durant l’estiu

Vallnord - Ordino Arcalís va tan-
car la temporada d’estiu amb 
un notable increment del volum 
de negoci, un creixement del 
80% de la facturació, que va 
arribar als 262.000 euros. L’es-
tació ha registrat la temporada 
d’estiu més llarga, amb 86 dies 
d’activitat, que van començar 
l’1 de juny i es van allargar fins 
al 25 de setembre. 
Les principals activitats que 
han contribuït a aquest creixe-
ment de la facturació han es-
tat la restauració i el nombre 
de passatges del telecadira 
de Creussans, que va créixer 

un 40%, amb 11.000 usuaris. 
S’ha superat, doncs, l’objectiu 
marcat a principi de temporada 
d’arribar als 200.000 euros, i 
tot i que l’estiu encara és una 
part molt petita de la facturació 
anual, els dos últims anys s’es-
tà confirmant una dinàmica po-
sitiva i de millora que permet a 
Secnoa SAU suportar millor les 
despeses fixes.
L’estratègia d’Arcalís ha estat 
oferir un complement al princi-
pal atractiu que ja tenim, que 
és l’entorn natural. 
Les xifres positives són conse-
qüència dels canvis que s’han 

introduït, amb nous produc-
tes creuats entre remuntador 
i restauració, dels esforços de 
comunicació, però també de 
l’increment de visitants del país 
i el bon temps que ha acompa-
nyat els mesos d’estiu. Els es-
deveniments esportius com la 
Volta als Ports, l’Andorra Ultra 
Trail i, especialment, el Tour de 
França també han contribuït 
notablement a aquesta millora 
de les xifres generals i han fet 
de l’estació d’Ordino tot un re-
ferent en el món de les curses 
de muntanya i de la bicicleta de 
carretera. 

Swatch Freeride World assegurat
Vallnord - Ordino Arcalís s’ha as-
segurat convertir-se en un dels 
epicentres del freeride mundial 
durant aquesta i tres tempo-
rades més, en renovar la seva 
permanència en el prestigiós 
circuit mundial. Així, Ordino Ar-
calís continuarà col·locant el 
seu nom al costat d’un privile-
giat elenc d’estacions de pres-
tigi internacional com Chamonix 
(França), Fieberbrunn (Àustria), 
Haines (Alaska) i Verbier (Suïs-
sa), totes elles seu d’una prova 
del Swatch Freeride World Tour.
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LA COLLITA
Els hortolans, grans i joves, 
celebren la collita amb un be-
renar a la Casa Pairal al qual 
van ser convidades la cònsol i 
la consellera Sandra Tudó.

PREVENCIÓ
Els aliments importants per 
a la salut i la memòria van 
centrar la primera xerrada del 
SAD d’aquesta temporada, a 
càrrec de la dietista i nutricio-
nista M. Josep Rosselló.

BLAUMUT
Els components de Blaumut 
van visitar Ordino abans de fer 
el concert inaugural del 34è 
Festival Narciso Yepes, en un 
projecte musical de fusió amb 
les cordes de l‘ONCA.

NIT TERRORÍFICA
Les famílies d’Ordino es van 
menjar les castanyes per Tots 
Sants, a la plaça Major, vestits 
de terror per a l’ocasió i amb 
molt d’humor.

SANT CORNELI
La diada de Sant Corneli i 
Sant Cebrià, patrons d’Ordino, 
es va celebrar tal com marca 
la tradició amb una missa i un 
aperitiu al comunidor, on es 
van aplegar els veïns.

CEO
El Centre Esportiu d’Ordino 
va tancar la Jornada de 
portes obertes amb 168 nous 
socis, al setembre, i 73 a la 
Fira d’Andorra, a l’octubre. 
L’equipament ha reduït un 
88% el dèficit en dos anys.

COLL D’ORDINO
La carretera del Coll d’Ordino 
va quedar tancada el 21  
de novembre per motius de 
seguretat, en previsió de 
la neu i les gelades de la 
temporada d’hivern. La via  
es reobrirà a la primavera.

ARCALÍS
Vallnord va recollir a Kitzbühel 
(Àustria) el reconeixement 
com a millor estació del país, 
guardó atorgat per la World 
Ski Awards, que premia 
les millors organitzacions i 
empreses líders de la neu.

CAMÍ RAL
La cessió de Govern del Prat 
de la Farga permetrà donar 
continuïtat al camí Ral fins a 
Sornàs. La iniciativa s’inscriu 
en el Pla d’infraestructures 
verdes i l’Estratègia nacional 
del paisatge. 

ADRECES POSTALS
La Cortinada acaba la 
col·locació de números 
postal a tota la parròquia, 
que substituiran el tradicional 
nom de casa per als tràmits 
administratius i seran un 
complement de l’adreça.

LA CORTINADA
Els cònsols i el conseller de 
Circulació van informar els 
veïns de les millores per a la 
seguretat viària a l’entrada del 
poble amb la col·locació d’un 
semàfor i un radar per reduir 
la velocitat.

VOLUNTARIS SOLIDARIS
La Font Blanca serà una 
cursa solidària. Els més 
de 100 voluntaris hauran 
de donar a la Fundació 
Muntanyencs per l’Himàlaia 
una peça d’abric quan recullin 
la vestimenta oficial.

ELS 2900 ALPINE RUN
Xavier Teixidó i Sonia 
Regueiro van ser els 
vencedors de la cursa 
extrema, que van acabar  
24 dels 39 inscrits, amb un 
circuit de 70 km i 6.700 m D  
al voltant de 7 cims.

Ordino en imatges
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CONVENI DE CESSIÓ
La cessió del Govern millora 
l’entorn de l’aparcament de 
Prada del Serrat que, amb 92 
places, descongestionarà 
el pas per la CG-3.

KARATE
Reconeixement dels cònsols a 
Joel Quintana i Sandra Herver 
pels resultats obtinguts en el 
Campionat Europeu de Karate 
dels Petits Estats.

L’AVET DE NADAL
La plaça Major acull un gran 
avet natural per Nadal. Al 
seu voltant, els infants de la 
parròquia faran cagar el tió 
i s’hi celebrarà l’arribada del 
Pare Noel i el berenar de Reis.

12a DUATLÓ
Xavi Teixidó, segon andorrà 
a fer el cim, després de Guy 
Díaz, en la 12a Duatló Ordino-
Casamanya en què van parti-
cipar més de 100 corredors.

ART CAMP
El camp de treball 
internacional d’artistes ha fet 
donació a les Escoles d’Ordino 
d’una pintura del peruà Juan 
Carlos Zeballos.
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No et perdis...

desembre
Popular

Del dijous 8 al dissabte 10
de 10 a 20 h
FIRA DE NADAL 
Plaça Major i placeta del Ferino

Popular

Dijous 8
de 10 a 20 h
CIRCUIT DE JOCS 
TRADICIONALS 
PER A TOTA LA FAMÍLIA
Carrer Major

Infantil

Dijous 8 
d’11 a 12.30 h 
TALLER INFANTIL 
DE MANUALITATS LA CAPSA
Plaça Major

Infantil

Dijous 8
a les 17.30 h 
CONTACONTES FAMILIAR 
«ESCUDELLA DE CONTES  
DE NADAL»
Plaça Major 

Cultura

Dijous 8
a les 11.30 h
ACTUACIÓ DEL COR 
LITTLE STARS ACADEMY
Placeta del Ferino

Cultura

Dijous 8
a les 12 h
ACTUACIÓ DEL GRUP  
ARTÍSTIC D’ORDINO 
Plaça Major

Popular

Divendres 9
de 16 a 20 h
CIRCUIT DE JOCS  
TRADICIONALS 
PER A TOTA LA FAMÍLIA
Carrer Major

Popular

Divendres 9
a les 16 h
DEGUSTACIÓ DE SUCS VERDS 
AMB ONLY GREEN 
Placeta del Ferino

Cultura

Dissabte 10
a les 12 h
CANTADA DE NADALES  
AMB LA CORAL CASAMANYA 
Plaça Major 

Cultura

Dissabte 10 
a les 17 h
CONCERT AMB L’ESCOLA  
DE MÚSICA DE LES VALLS 
DEL NORD 
Plaça Major 

Infantil

Dissabte 10 
a les 18 h
GIMCANA FAMILIAR  
PER ANAR A BUSCAR EL TIÓ 
Plaça Major 

Infantil

Dilluns 12
a les 12 h
EXPOSICIÓ DEL 15è  
CONCURS DE NADALES 
I CALENDARIS D’ADVENT
Edifici Casa Pairal

Cultura

Dilluns 12
a les 12 h
CELEBRACIÓ DEL DIA  
INTERNACIONAL 
DE LES MUNTANYES
Auditori Nacional

Benestar social

Dimarts 13
a les 21.30 h
ESCOLA DE MARES I PARES 
DE LES VALLS DEL NORD
Casa Pairal, Ordino

Gent gran

Dimarts 13
a les 13 h
DINAR I QUINTO DE NADAL 
Casa Pairal

Popular

Dimecres 14
a les 21 h
REUNIÓ DE POBLE 
ACCO 

Cultura

Diumenge 18
a les 12 h
CONCERT DE LA CORAL  
CASAMANYA I L’ORFEÓ  
ANDORRÀ
Església parroquial

Joventut

Dimarts 20
a les 17 h
ANIVERSARI DEL PIJ, 
BERENAR I TALLER  
DE DECORACIÓ DE NADAL 
AMB MATERIAL  
DE RECICLATGE 
Punt d’Informació Juvenil

Cultura

Dijous 22
a les 18 h
AUDICIÓ DE NADAL  
DE L’ESCOLA DE MÚSICA 
DE LES VALLS DEL NORD
Teatre de les Fontetes,  
la Massana

Popular

Dissabte 24
a les 11 h 
CAGATIÓ  
Plaça Major

Popular

Dissabte 24
a les 18 h
ARRIBADA DEL PARE NOEL, 
COCA I XOCOLATA 
Plaça Major

Popular

Dissabte 24
a les 00 h
MISSA DEL GALL. A LA  
SORTIDA, VI BULLIT I COCA 
Església parroquial

Esports

Dimarts 29
a les 9 h
5è MEMORIAL XAVI BARRIOS, 
SL FIS 
Estadi d’Arcalís
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Cultura

Diumenge 1
a les 19 h
CONCERT DE VALSOS 
DE CAP D’ANY AMB L’ONCA  
Auditori Nacional

Benestar social

Dilluns 2
a les 10.30 h 
TALLER DE GALETES  
DE NADAL AMB ELS JOVES  
I LA GENT GRAN
Casa Pairal

Benestar social

Dimarts 3
a les 10.30 h 
TALLER DE DECORACIÓ  
DE GALETES DE NADAL
AMB ELS JOVES I LA GENT 
GRAN
Casa Pairal

Popular

Dijous 5
a les 19 h
ARRIBADA DE SES MAJESTATS 
ELS REIS MAGS
I REPRESENTACIÓ  
DELS PASTORETS. TORTELL  
I XOCOLATA
ACCO i plaça Major

Infantil

Dimecres 11
a les 18 h
EXPOSICIÓ DEL 15è  
CONCURS DE NADALES 
I CALENDARIS D’ADVENT
Edifici Casa Pairal

Esports

Dissabte 14
a les 11 h
ECOA SKIMO RACE.  
CURSA D’ESQUÍ DE MUNTA-
NYA INDIVIDUAL. PUNTUABLE 
PER A LA COPA D’ANDORRA 
DE CURSES D’ESQUÍ DE 
MUNTANYA PIOLETS PARK  
& SPA
Sortida del xalet ECOA

Esports

Dissabte 21 
COPA DEL MÓN D’ESQUÍ  
DE MUNTANYA FONT BLANCA 
INDIVIDUAL RACE
Ordino Arcalís

Esports

Diumenge 22
COPA DEL MÓN D’ESQUÍ  
DE MUNTANYA FONT BLANCA. 
INDIVIDUAL RACE
Arinsal

Esports

Del 29 al 31 
TROFEU BORRUFA 
Ordino Arcalís

gener

febrer
Esports

De l’1 al 2
TROFEU BORRUFA
Ordino Arcalís

Gent gran

Dissabte 7
17 h
CANTADA DE NADALES
AMB LA CORAL CASAMANYA
Casa Pairal

Esports

Dimarts 2
DIA MUNDIAL DE LES ZONES 
HUMIDES
Parc natural de la vall  
de Sorteny

Esports

Del 10 al 12
FREERIDE WORLD TOUR
Arcalís, la Coma del Forat

Esports

Diumenge 12
a les 10 h
TROFEU GRAN XOU AVANÇA
CURSA D’ESQUÍ ALPÍ U12
Ordino Arcalís

Esports

Dissabte 25
a les 10 h
TROFEU NEON 
CURSA D’ESQUÍ ALPÍ U14
Ordino Arcalís

Esports

Diumenge 26
a les 10 h
TROFEU PAVAND
CURSA D’ESQUÍ ALPÍ U14 
Ordino Arcalís
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que és el mateix, pocs i mala-
vinguts. «És qüestió de temps 
que s’aporti una nova mirada; 
de fet, ja hi ha hagut un canvi 
positiu que vindrà amb el relleu 
generacional». Li han proposat 
unes quantes vegades entrar a 
la política parroquial, però ha 
preferit mantenir-se’n al marge. 
«No ha estat el moment d’en-
trar-hi, però també et dic que al 
costat de persones com el Jordi 
Ordóñez i alguns altres amics 
no m’importaria gens compro-
metre’m amb Ordino». 
Si una cosa ha quedat clara és 
que és un enamorat del seu 
poble i reconeix una certa nos-

tàlgia quan s’adona de com ha 
crescut. «Érem una comunitat 
petita, on tots ens coneixíem 
i era més familiar. Ara tot està 
més burocratitzat, i això que el 
Comú actual és molt proper». 

L’Ordino de...

L’Ordino de...

Emprenedor, brillant i amb 
conviccions seria una definició 
bastant aproximada de Sergi 
Riba Porras. De Casa Arrero, 
de Segudet, aquest ordinenc, 
nascut el 13 de març de 1986, 
ha aprofitat força el temps. És 
enginyer civil per la UPC, espe-
cialitzat en hidrologia i hidràuli-
ca, màster en recursos hídrics 
i cursa el quart any de doctorat 
amb el títol Índex metodològic 
per a la catalogació de la peri-
llositat associada a fenòmens 
torrencials en conques i lleres 
d’alta muntanya (Pirineus). Re-
sumint molt, ha centrat el seu 
amor per la muntanya i el seu 
afany acadèmic en la simulació 
dels riscos naturals. Des de fa 
un any té empresa pròpia, Ni-
vorisk, i mai ha perdut les ar-
rels. «El suport a casa ha estat 
clau. Tots estudiem, ma mare 
fa humanitats, al meu pare li 
encanta la història i es passa 
el dia documentant-se, i el meu 

germà em va posar el cuquet 
de l’enginyeria». Però tothom té 
un mentor, i el del Sergi ha es-
tat Joan Altimir, «m’ha inculcat 
l’excel·lència en tot el que feia 
i el rigor científic; és una mica 
el responsable del meu interès 
pels riscos naturals», diu del 
seu actual soci i director d’Eu-
roconsult, on el Sergi s’ocupa 
de l’àrea d’hidrogeologia. 
Va ampliar els estudis a Zuric, a 
l’Institut Federal Suís, on també 
va cursar la modelització numè-
rica de corrents d’arrossegalls i 
allaus de neu en el curs RAMMS 
(Rapid Mass Movements).
L’expedient continua, però l’es-
pai i el temps s’acaben, i el Ser-
gi ens ha concedit l’entrevista 
24 hores abans de volar cap a 
l’Àfrica. «Després d’haver pujat 
al Kilimanjaro, aquesta vegada 
faré observació d’animals en un 
recorregut pels parcs naturals 
de Kenya a Tanzània. Em se-
dueix molt aquest continent i la 

seva gent, que viu d’acord amb 
el seu medi amb els pocs recur-
sos que té». La seva feina és 
aportar solucions innovadores 
en el camp de la nivologia apli-
cada i la gestió del risc d’allaus. 
Recentment ha dissenyat les 
tres fases de protecció per al 
port de la Bonaigua, i a Andorra 
és autor de la galeria de protec-
ció d’allaus a la zona dels Ba-
sers del Corb, va fer un model 
numèric per al CENMA de la fa-
tal allau del 96 a Arinsal, i asse-
gura que des del Govern d’An-
dorra s’hi està treballant molt. 
«Les dimensions del nostre país 
són idònies per ser un labora-
tori de proves i un paradigma 
a petita escala d’estudi de tots 
els possibles riscos (allaus, cai-
guda de pedres i inundacions), 
sens dubte, i també en altres 
àmbits». Però res no és tan fà-
cil, i al Sergi no se li escapen 
les dificultats que comporta la 
convivència en llocs petits, o el 

L’ordinenc Sergi Riba a Prat de Call amb vistes a Segudet, on va néixer i on viu.

Sergi Riba Porras

«Els nostres avantpassats 
tenien molta més consciència 

dels riscos naturals»

El Sergi és un jove enginyer, l’apassiona el seu do-
mini de recerca (i ho sap transmetre), és esportista, 
li agrada la pesca... i en tots aquests aspectes hi és 
Ordino! Això està molt relacionat amb el seu arre-
lament i amb els valors que segueix cultivant amb 
la família i els amics. No vol dir que limiti la seva vi-
sió a Ordino, ni a Andorra, ni a Europa! Pot explicar 
experiències de viatges exòtics, de viatges amb un 
interès cultural i històric profund. M’agradaria des-
tacar el seu vessant de recerca. Té en compte la 
importància dels sabers ancestrals, sovint menys-
tinguts en la nostra societat, per avaluar els riscos 
naturals del medi. Ha sabut dominar les eines de 
mesures geofísiques més avançades sense menys-
prear que els nostres avantpassats no es podien 
permetre no tenir en compte els episodis de fenò-
mens naturals (esllavissades, allaus, inundacions) i 
que una de les maneres de transmetre-ho era amb 
la toponímia de les nostres valls. Crec que aquest 
equilibri entre progrés i consideració per la saviesa 
dels nostres padrins, entre Ordino i la descoberta 
d’altres horitzons, en fa una personalitat amb qui 
compartir moments és sempre un privilegi!

Jordi Ordóñez

Ell s’aprofita de la innovació tec-
nològica per aplicar uns criteris 
que reconeix que els padrins 
ja tenien: «En diferents simula-
cions, he vist com cases i bor-
des quedaven fora de les línies 
de risc, i això no és una casu-
alitat. La gent d’abans tenia 
molt clar on havia de construir, 
tenien molta més consciència 
dels riscos naturals, el seu co-
neixement era directe», a dife-
rència del fràgil equilibri actual. 
Citem d’un esborrany de la seva 
tesi, que ens ha deixat per si 
es descuidava alguna cosa: 
«Podem inclús afirmar que el 
problema derivat dels riscos 

naturals no està estrictament 
subjecte a la naturalesa i el seu 
funcionament, sinó en la relació 
que s’estableix entre aquesta, 
el territori i els éssers humans 
que hi viuen».


