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Recollim i exposem l’aprovació
del pressupost per a l’exercici del 2018, en què destaca el
capítol d’inversions que es faran a la parròquia. Després de
la revisió del marc pressupostari amb una previsió de quatre anys, aquesta
partida s’ha incrementat en un
10,5%.
Algunes
són inversions ja
previstes, com la
reforma de les
escoles velles, un
edifici que concentrarà el gruix
de les activitats socioculturals
de la parròquia, o la nova injecció econòmica que rebrà el
CEO per consolidar la reforma
d’un equipament referent per
a adults i infants, ja que acull
la major part de les activitats
esportives i lúdiques extraescolars. Un altre projecte atractiu
que permetrà el creixement de
serveis i activitats que dinamitzin la parròquia és la creació de
la Casa de la Muntanya. Es destinarà també el que calgui per
impulsar la xarxa de calor per
abastir els edificis públics i, en
una segona fase, els habitatges
particulars. Som una administració compromesa i capdavan-

tera en polítiques mediambientals i per això treballarem amb
transversalitat, perquè en sortirem beneficiats en tots els
àmbits. També són destacables
els passos que s’han fet i els
acords que s’han pres en una

al concurs públic s’adequa als
requisits del plec de bases, és
coherent i ofereix les garanties
d’una empresa amb una sòlida
trajectòria en el sector que professionalitzarà el camp de neu.
Amb el canvi d’estació i l’arribada del bon temps
deixarem la neu
en segon terme.
Però no voldria
passar
pàgina
sense
recordar
que hem viscut
una
temporada
amb precipitacions freqüents i
que, malgrat els dies de tancament, s’ha fet un sobreesforç
per mantenir el servei i les pistes al màxim nivell de qualitat.
Hem celebrat amb èxit la 26a
edició del Trofeu Borrufa Andorra, competició en la qual els
nostres joves han fet un paper
excepcional, amb el primer lloc
per equips.
I acomiadem el calendari de
proves amb una cinquantena
de riders del circuit mundial del
forapista, de l’1 al 7 de març.
El Freeride World Tour promet,
com cada any, les sensacions
més fortes de la temporada,
amb descensos increïbles pel
Baser Negre o la serra de la

Establiments de la parròquia s’uneixen per
defensar interessos i crear una associació

Som una administració
compromesa i capdavantera
en polítiques mediambientals
ferma aposta per la mobilitat
sostenible.
Seguim endavant sense aturar-nos, i just a la meitat del
nostre mandat tenim el 70% del
programa electoral acomplert.
Estem més a prop de tancar
l’acord per Secnoa que, sens
dubte, obre un ventall d’oportunitats a la parròquia i ha de
donar un nou impuls al sector
de la neu a Andorra. La formalització de la signatura per a
l’aportació de capital privat és
una millora per a les finances
comunals i confiem que servirà
per canviar la tendència del que
fins ara ha estat un cercle viciós
per passar a ser-ne un de virtuós. L’única oferta presentada

Balma, que es veuran als cinc
continents gràcies a l’expectació mediàtica que té la prova
internacional.
Amb l’arribada de la Pasqua,
Ordino surt al carrer per cantar les Caramelles, una tradició
que fan possible els voluntaris
gràcies a la dedicació d’entitats
culturals com la Coral Casamanya, el Grup Artístic d’Ordino
i l’Esbart Valls del Nord. La representació dels Contraban-

distes per Carnaval o l’escenificació del ball de l’Ossa, que
es va recuperar per Nadal, són
altres manifestacions culturals
lligades al nostre poble que em
sento orgullós d’haver celebrat
plegats.
A Ordino no ens aturem mai i
continuarem treballant com fins
ara per aconseguir el millor per
a la nostra parròquia i mantenir
la qualitat de vida dels seus habitants.
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El distintiu de
qualitat és un
dels reptes

Els establiments de la parròquia ja tenen un òrgan per representar i defensar els seus
interessos. Es tracta de l’Associació d’Hotelers i Comerciants
Valls d’Ordino i acaba de néixer
gràcies a l’empenta donada per
la Conselleria de Dinamització i
Comerç. «La idea és establir una
col·laboració estreta i coordinada amb el Comú en benefici de
tots», ha explicat el seu president, Joan Núñez, que pertany
al ram de la restauració. Tots els
sectors, a excepció de les professions liberals representades
per altres organismes, seran
benvinguts en aquesta flamant
associació que, de moment, no
demana res a canvi, tret de la
implicació. Ara per ara, el 70%
dels locals de la parròquia han
mostrat molt bona sintonia per
formar-ne part i un 20% ja s’hi
ha implicat. Hi ha restauradors,
hotelers, comerços d’alimentació i botigues d’esports, però no
es descarta ampliar-ho i donar
servei a tots els que hi estiguin
interessats, que poden contac-

tar amb ells a ahco@ordino.ad.
El Comú ha posat al seu abast
tot el que es necessita per agilitar els tràmits, i cedirà un espai al CEO per a les reunions
periòdiques. «El nostre objectiu
és donar a conèixer tota l’oferta que hi ha i que la gent no
hagi de marxar a buscar serveis
fora», afegeix Núñez. Arribar a
tenir un distintiu, com un segell
de qualitat que donés la màxima confiança al client, és un
altre dels reptes que proposa el
cap visible de l’associació. La
difusió no es vol limitar a Ordino, sinó que vol ser un atractiu
per a la resta d’Andorra i per al
públic turista. De fet, Núñez es
planteja també la possibilitat de
fer accions estacionals coordinades amb altres institucions.
«La necessitat sorgeix d’un mercat canviant i dinàmic al qual
hem de poder i saber adaptar-nos», conclou Núñez, que
apel·la a una mateixa direcció,
tot i que respecta que hi pugui
haver opinions contràries que
no comparteixin les iniciatives.

Joan Núñez, gerent de la pizzeria Coll d’Ordino, és el president de la flamant Associació.

L’estètica de terrasses i rètols s’unificarà per ordinació

Calendari fiscal 2018
Data inici de notificació
de facturació

Data presentació de remesa
bancària al cobrament

Data fi del període voluntari i inici
del període executiu

Impost tradicional del foc i lloc

20/02/2018

02/04/2018

31/05/2018

Impost sobre la propietat immobiliària
i taxa de serveis públics vinculada

20/02/2018

02/04/2018

31/05/2018

Impost sobre els rendiments arrendataris

04/02/2019

04/02/2019

01/04/2019

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

20/03/2018

02/05/2018

30/06/2018

Taxa de manteniment de cementiris

20/03/2018

02/05/2018

30/06/2018

Rètols indicadors i publicitaris

20/02/2018

02/04/2018

31/05/2018

Reserves d’estacionament i guals

20/02/2018

02/04/2018

31/05/2018

Tribut

El nou òrgan
inclourà tots
els sectors

La parròquia d’Ordino vol donar
protecció al seu territori no només des de l’aspecte urbanístic
sinó també estètic, sobretot al
nucli antic. Així, es vol evitar que
la gestió privada de locals en
llocs molt cèntrics com la plaça
o el carrer Major puguin trencar
la imatge que es vol transmetre.
Per tal d’evitar la contaminació
visual i unificar criteris quant a
les terrasses, es proposarà, mitjançant una ordinació, un mobiliari i una imatge harmoniosa
entre totes. Es descarta, doncs,
qualsevol estil que no s’integri
en el paisatge de muntanya
que defineix la vall. Encara per
concretar, es vol que es facin
servir materials naturals, propis
de l’entorn, com ara la fusta o
el ferro. A més de les taules i
les cadires, els rètols dels diferents establiments també seran
objecte de definició en aquesta

Ambient i terrasses plenes, a la plaça Major, durant una actuació de les Nits Obertes.

ordinació, que de moment s’ha
posat sobre la taula, pendent
de trobar una solució òptima.
S’espera la col·laboració de tothom en aquesta acció que vol
reforçar la imatge d’Ordino i ferla més atractiva tant als ulls del
turista exterior com del públic
nacional.
El cicle de concerts i actuacions
a l’aire lliure Nits Obertes, els
espectacles de carrer i l’organització d’activitats populars a
la plaça Major aconsegueixen
omplir les terrasses durant tot
l’estiu. La Fira de Nadal o la representació dels Contrabandistes han pres el carrer com a escenari i les terrasses han estat
muntades fins i tot durant l’hivern, quan es mantenen obertes i s’ofereix una manteta als
clients per tapar-se les cames,
com s’havia fet sempre al nord
d’Europa.

4

ordinoésviu

Primavera

tema

Tema

Nova senyalització per fer més visibles els
llocs d’interès i els equipaments als vianants
S’instal·laran
catorze
suports
El Comú d’Ordino vol millorar la
senyalització per als vianants
amb la intenció de donar més
visibilitat als llocs i els equipaments d’interès. Ho farà mitjançant un concurs públic per
adjudicar el subministrament
i la col·locació d’una senyalística homogènia amb els colors
corporatius i integrada en el
mobiliari urbà. La previsió és
instal·lar catorze suports verticals, retolats a dues cares, que
contindran els diferents indicadors. Els materials utilitzats
seran l’acer amb banderola
lateral de vinil en què s’indicaran els diferents llocs d’interès
a través d’icones. Els emplaçaments que tindran més visibilitat al poble d’Ordino seran
vint-i-dos, entre els quals hi ha
sales, edificis i placetes: l’oficina de Correus, el rocòdrom exterior, la Casa Rossell, la sala La
Buna, la Casa Pairal, l’ACCO, la
ludoescola, l’Auditori Nacional,
etc. També s’instal·laran quatre
tòtems en què es reproduirà un
plànol del centre amb la ubicació de tots els espais indicats i
altres llocs de caràcter general
com ara hotels, restaurants i
parcs infantils. L’acció, adreçada al turista, també millora l’ordenament del territori i el servei
als residents. Just fa un any es
va enllestir l’assignació d’adreces i es van col·locar 496 números de carrer.

La minoria opina...

Un grup de turistes xinesos consulten la carta d’un restaurant del carrer Major.

Retirada dels contenidors de la plaça Major
Després de les queixes ocasionades pel volum de residus i les
molèsties que provocaven la recollida de les escombraries i el
pas del camió a la plaça Major,
el Comú ha decidit retirar definitivament els contenidors de
recollida selectiva de la plaça.
Els veïns hauran de desplaçar-se a les illes de reciclatge
més pròximes, situades a banda i banda del carrer Major,
a l’aparcament Prat de Call o
a la rotonda del Raval, al peu
de l’església. La concentració
d’establiments (hotels, bars,
restaurants i botigues) al carrer
i a la plaça Major generava un
important nombre de residus,

Sandra Tudó i Eva Choy

tot i que cadascun disposa d’un
contenidor propi. Veïns i turistes
eren els principals perjudicats
per les molèsties i la contaminació visual a la via pública, en
un dels llocs més concorreguts
del poble. El trasllat es va fer al
desembre, abans que comencessin els actes que tenen el
carrer i la plaça Major com a
principals escenaris.
La zona s’ha adequat i durant
les dates nadalenques es van
instal·lar motius de decoració
i la bústia perquè la canalla
enviés les cartes al Pare Noel
i els Reis Mags; va ser un dels
racons més fotografiats pels turistes aquest Nadal.

La dinamització del comerç a Ordino és una veritable necessitat. Estem esperant
que es concreti l’entrada d’un inversor privat a Ordino-Arcalís que, ara per ara, és
l’esperança real per aconseguir dinamitzar la parròquia. Mentrestant, el Comú ha impulsat la creació de l’Associació d’Hotelers i Comerciants Valls d’Ordino, una iniciativa
per sumar sinergies i esforços. De moment, aquesta agrupació té pocs afiliats i esperem que aconsegueixi agrupar la majoria dels comerços de la parròquia. És un primer
pas que cal celebrar, però el que realment necessitem és escoltar les inquietuds i les
preocupacions dels nostres hotelers i comerciants per intentar buscar, conjuntament,
estratègies factibles per tal d’augmentar el comerç a la parròquia. Seria important
també potenciar activitats com ara rutes gastronòmiques i d’altres, que permetessin
atreure un altre tipus de turisme, a banda de l’esportiu i de natura, a la nostra encantadora parròquia. L’agrupació ja té algunes propostes que caldrà atendre i mirar de
donar-hi el màxim suport des del Comú per aconseguir entre tots l’impuls que necessita Ordino.

ordinoésviu

55

6

ordinoésviu

veu ciutadana

Primavera

#Ordino a les xarxes

ordinoésviu

77

Esports
ordinoésviu

2.151
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Us convidem a visitar el mercat de Nadal amb més encant d’Andorra.

Avui hem començat fort el
dia #viuordino Bona feina!

151 m’agrada
19 compartits
8 comentaris

6
1

Així ens hem llevat avui a
#ordino

222 m’agrada 30 compartits 4 comentaris

esports

105 m’agrada
10 compartits
0 comentaris

42

18
1

Didier Aleix ha cedit aquest
conjunt escultòric a Ordino

132 m’agrada
8 compartits
4 comentaris

16

L’Associació Gent Gran
d’Ordino organitza un quinto

102 m’agrada
9 compartits
2 comentaris

526
000

413
000

posts seguint
seguint
media

3

1.351
000

seguidors
seguidors

Alda Babi: «Tòquio 2020 és un somni, però
no voldria anar-hi només per passejar-m’hi»
L’Alda Babi (1991) és un referent esportiu per a molts infants
de la parròquia. El seu nom està
vinculat al judo des que tenia 4
anys, amb dedicació absoluta
des dels 16, i el 2017 ha viscut
una de les millors temporades.
Tres ors (Eibar, Tarba, Andorra)
i una plata a Tolosa. Destaca
la classificació per equips al

uns campionats europeus. Un
altre dels noms femenins més
destacats és el de Laura Sellés,
que va representar Andorra als
Olímpics de Rio. «És cert que
l’esport femení continua a l’ombra, però no és el cas del judo.
Els resultats són més visibles
perquè som menys, i ho hem de
veure com un avantatge», reco-

La judoka entrena
amb la mirada als Jocs
de Montenegro i Andorra
Campionat de França, on les
judokes d’Andorra van quedar
terceres. Tercera al Campionat
de Catalunya, quarta als Jocs
dels Petits Estats i tercera en la
Competició a Jaca han estat altres fruits recollits l’any passat.
Ara es mentalitza per als Jocs
dels Petits Estats a Montenegro (2019) i a Andorra (2021),
on voldria aconseguir medalla
individual. «Els Jocs Olímpics
de Tòquio són un somni, però
sincerament, no m’agradaria
anar-hi només a passejar-m’hi i
res més», explica. Amb els anys,
els objectius són clars i molt
més realistes. Encara no hi ha
noms favorits, però ella voldria
veure-hi dos ordinencs, el Mikel
Babi i la Lea Adam, l’únic or en

neix Babi. L’Alda s’ho passa bé
competint i té clar que el judo
és la seva vida, però pel camí hi
ha moments de tot. «Una lesió
al peu va comportar una parada
de tres mesos i des de fa tres
anys torno a estar al cent per
cent. La competició és dura i requereix molt sacrifici», explica.
En aquest sentit, la Federació
treballa per donar suport a tots
els nivells, i amb l’objectiu Andorra 2021 ha creat un consell
de preparadors físics que inclou
nutricionista, psicòleg i fisioterapeuta.
La sort és un factor clau al tatami. «El judo és un esport de
contacte i fins que no tens el rival al davant, per molta tècnica
que tinguis, no saps què has de

L’esportista Alda Babi, filla d’Ordino, va entrar en el món del judo als 4 anys.
projectar», reconeix l’esportista,
que sempre s’ha sentit acompanyada pel seu entrenador, el
Toni Besolí, a qui dona un cop
de mà de tant en tant. «Ha plogut molt des que vam començar
a la sala del Jovent. Des que els
infants han pogut créixer amb
un mateix entrenador, el recorregut ha estat brutal».
Actualment hi ha un centenar
d’infants que formen part del
Club de Judo d’Ordino i entrenen al Centre de Tecnificació
dos cops per setmana.

PERFIL
Va néixer el:
1991
Treballa de:
professora d’Educació
Física al Lycée
Viu a:
Ordino

Relleu generacional i perfeccionament de la cursa
Eufòria en la desena edició de l’Andorra Ultra Trail
223 m’agrada 1 comentari

182 m’agrada 2 comentaris

180 m’agrada 3 comentaris

3.190 641
tuits

TOP TWEET ordinoesviu

seguint

2.923

seguidors

TOP MENTION

1888 impressions 4 RT 19 cors
Així ens hem llevat avui a #ordino #nadalordino #viuordino pic.twitter.com/
b0eqRgTtA8

409 impressions 5 RT 31 cors
Ja som aquí i que vols que et digui... mai defrauda, això és increïble! #ordino
#ordinoesviu @AndorraLovers @Ordinoesviu @Vallnord @OrdinoArcalis

1360 impressions 1 RT 4 cors
Estrenem l’agenda marcant els dies de la #fontblanca , 27 i 28 de febrer #ordino
#viuordino https://twitter.com/FontBlanca_FAM/status/947859974302109697 …

184 impressions 8 RT 24 cors
Hoy hemos puesto el cartel de completos. Gracias por la confianza
seguiremos mejorando día a día @Vallnord @araiaqui @AUTOhebdoSPORT
@MotorZeta @F1Viaplana @vnubiola @xperezgimenez @RevistaMotor2

1189 impressions 1 RT 2 cors
#viuordino Us esperem a les 21 h a l’Auditori Nacional https://twitter.com/
Viladomat_AND/status/961202742650949632 …

258 impressions 7 RT 38 cors
Fem camí cap a la feina, La Cortinada aquest mati @rtvandorra @
lugaresdenieve @Ordinoesviu @pedrolesteban

El mes de desembre vam saber
tot el que es prepara per a la
propera edició de l’Andorra Ultra Trail Vallnord. Serà un abans
i un després en molts aspectes,
ja que ‘La volta a tot un país’ celebra enguany la desena edició.
Sense dir quines, es va dir que
hi haurà animacions i sorpreses
per als sis dies de cursa, del 3
al 8 de juliol. Eufòria, l’última
prova creada, es millora tant
pel que fa al recorregut, que
començarà una mica més suau
però que manté la distància, el
desnivell i la duresa de la prova
per parelles, com en la seguretat, ja que tots els corredors
aniran abalisats amb GPS.
Una altra novetat que es va donar a conèixer va ser el relleu
generacional a l’empresa Cims

Màgics, formada per Gerard
Martínez i Valérie Lafleur, que
faran un pas enrere.
Per descomptat, es van presentar estadístiques i xifres, i es va
fer un balanç de l’edició anterior, que va deixar més de 3,4
milions d’euros i 5.460 visitants
estrangers. No hi ha dubte que
aquesta prova esportiva s’ha
convertit en un fenomen turístic
i mediàtic per a Andorra. Aquest
va ser un aspecte en què també
es va aturar Martínez, que va
destacar el seguiment de la cursa mitjançant la reproducció en
temps real per part de 30.000
visitants. El llistó segueix alt i es
vol superar la xifra de participació del 2017 de 3.210 inscrits
provinents de cinquanta països
diferents.

J. Àngel Mortés i Gerard Martínez, director tècnic de la cursa, el dia de la presentació de l’AUTV.
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Andorra Turisme aposta per la prevenció
del risc d’allaus i el marcatge de rutes

Conveni amb Andbank i el Govern per crear
noranta places d’aparcament a la Cortinada

El CENMA
presenta
allaus.ad

Nous senyals
a Font Blanca,
Rialb i Arcalís

L’oficina del Parc natural de la
vall de Sorteny va acollir la presentació d’un nou i ambiciós
projecte del CENMA, en col·laboració amb Andorra Turisme
i l’OBSA, que té com a prioritat
minimitzar el nombre d‘accidents per allaus a la muntanya.
El ministre de Turisme, Francesc Camp, i els investigadors
Marc Pons i Aina Margalef, del
CENMA, van donar a conèixer
l’Escala de classificació del terreny d’allaus, coneguda com a
ATES. L’eina serveix per oferir
la màxima seguretat als practicants d’esquí de muntanya i
descobrir itineraris alternatius
en dies de risc elevat. L’usuari
pot accedir a la informació des
de la web www.allaus.ad, on trobarà, a més de la previsió meteorològica i el butlletí amb el
perill d’allaus actualitzat, la cartografia del terreny i les fitxes
amb els recorreguts per descarregar. S’ha començat a treballar amb el finançament del

Ministeri i els comuns d’Ordino
i Canillo, amb senyals instal·lats
a les valls de Sorteny, Ransol
i a la zona d’Entor. La intenció
és que la senyalització es vagi
ampliant als principals punts de
sortida dels itineraris fins arribar a una trentena a tot Andorra. A la parròquia hi ha previst
enguany marcar rutes a Rialb,
Font Blanca i Arcalís. La classificació ATES la va desenvolupar
Parks Canada arran d’un accident múltiple. L’escala es va
aplicar a Nova Zelanda, i més
a prop de casa, el model s’ha
importat al Centre de Lauegi
d’Aran, a Tavascan i en alguns
sectors del Pirineu aragonès. El
pendent, la vegetació, les trampes del terreny o la mida de les
allaus són els principals criteris
per establir la classificació, que
divideix el terreny en simple,
exigent i complex. La informació
s’ha de contrastar amb el servei meteorològic i el butlletí de
risc d’allaus.

Nova senyalització
en itineraris de neu
Turisme i Esports ha llançat una
nova proposta per als que encara desconeixen els camins de
muntanya i volen recórrer-los
amb seguretat. S’han definit cinc
rutes senyalitzades al voltant del
coll d’Ordino que permetran ampliar al públic turístic i familiar la
pràctica de l’esquí de muntanya
i les raquetes de neu. Pel que fa
al primer, s’ha marcat una ruta
fàcil de 9,3 km, que es calcula
que es pot fer en un temps aproximat d’una hora i mitja o dues
hores. Com molts altres recorreguts que surten del Coll, aquest

ofereix unes esplèndides vistes
sobre la vall d’Ordino i la Massana. El segon itinerari té el mateix
punt de partida i arriba fins al
bony de les Neres.
Amb el mateix disseny i descripció de les característiques
(dificultat, llargada, desnivell i
temps) s’han instal·lat tres senyals per a les raquetes: Redort,
font de la Navina i coll d’Ordino. Aquest últim és l’únic que
es considera difícil, per la seva
llargada, de 9,3 km, i amb un
temps de recorregut aproximat
de dues hores i mitja a tres.

El mes de desembre passat, el
Comú d’Ordino va signar un conveni en matèria urbanística que
permetrà la creació de noranta
places noves d’aparcament a
la Cortinada. Ha estat una signatura a tres bandes: el Comú
d’Ordino, la societat Andbank
—en representació de la qual
van assistir-hi Josep M. Cabanes i Josep Xavier Casanovas— i
el Govern d’Andorra, representat per Jordi Torres, ministre
d’Ordenament Territorial. El terreny es coneix com a camp de
Ceró, al costat de la urbanització de les Massanelles, i està
dividit en tres parcel·les que
han estat cedides per a ús públic al Comú d’Ordino, de manera indefinida i gratuïta.
Després de mesos de negociació, l’acord comporta la
construcció de noranta places
d’aparcament, l’obertura d’un
nou vial i la cessió dels tres terrenys, propietat del Govern, un
dels quals gràcies al conveni
de l’executiu amb Andbank. En
total es tracta d’una superfície
de 3.651 m2, dividida en tres
unitats de 1.198 m², 2.226
m² i 227 m². Les obres no coLa investigadora Margalef, el conseller Pons i el ministre Camp a l’entrada de la caseta de Sorteny.

Cinc circuits de raquetes i esquí de muntanya

Prat de Vilella
amb barrera

Encaixada de mans després de la signatura del conveni, a la sala de Consell.
mençaran fins al juny del 2018,
moment en què estaran disponibles els tres terrenys.
La parròquia d’Ordino, i més
concretament el poble de la
Cortinada, seran els beneficiats
d’aquesta operació, que dona
resposta a una demanda ex-

pressa de la ciutadania en una
de les zones on es concentra
un gran nombre d’habitatges.
Andbank urbanitzarà el nou
vial, adequarà les parcel·les i
executarà i es farà càrrec de les
despeses de la construcció dels
aparcaments. El termini d’exe-

cució de les obres d’urbanització i construcció d’aparcaments
es preveu en un màxim de dos
anys. El cònsol va agrair públicament a totes les parts la implicació per fer possible aquesta infraestructura, que serà per
a ús públic i en benefici de tots.

Ja ha entrat en vigor el nou
sistema de control a l’aparcament Prat de Vilella, que
ha deixat de ser zona verda
per passar a tenir una barrera d’accés. L’usuari disposa
ara de mitja hora gratuïta, i
en cap cas l’estacionament
podrà superar les 48 hores.
Existeix la possibilitat d’obtenir una targeta d’abonament
amb tres modalitats. La tarifa
anual, per aparcar les 24 hores, qualsevol dia de la setmana, que tindrà un cost de
125 euros, i la trimestral de
40 euros. També hi ha l’opció
de dilluns a divendres, de 7 a
22 h, per 110 euros l’any i 35
euros el trimestre. Finalment,
hi ha una tarifa nocturna, de
dilluns a diumenge, de 21
a 8 h, que costarà 50 euros
l’any i 15 euros el trimestre.
Els abonaments es poden
comprar al Servei de Tràmits
prèvia sol·licitud. La mesura
comportarà més rotació.

Noves marquesines per cobrir més parades de bus
En el pressupost del 2018 hi
ha una partida destinada a diferents millores a la via pública, entre les quals destaca la
inversió de 152.000 euros per
ampliar el nombre de marque
sines a les parades de bus de la
parròquia.
El reforç afectarà sobretot les
parades en sentit pujada, on
actualment només hi ha l’indicador amb el nom de la parada
i la línia d’autobús. Hi ha previst instal·lar-ne unes tretze de
cobertes, que haurien d’estar
a punt abans de l’estiu. Més
de la meitat de les parades es
troben en sentit nord i afecten
els pobles d’Ansalonga, Arans,
Llorts i el Serrat. La instal·lació

de noves marquesines s’ha triat
d’acord amb la freqüentació
d’usuaris i la proximitat d’establiments turístics, com ara hotels, cosa que facilitarà l’accés
a Arcalís al bus que ofereix de
franc l’estació als esquiadors.
Es convocarà un concurs públic
per a la realització i la instal·lació de les cobertes, que hauran
de respectar els criteris estètics
i els materials, d’acord amb
l’aparença actual. Les marque
sines incorporaran un banc i
protegiran els usuaris del sol, la
pluja, la neu i altres agents externs. Actualment n’hi ha dotze,
distribuïdes al llarg de la parròquia, són de fusta i vidre i tenen
seient i paperera.

Parada de bus del Mas d’en Solé a la Cortinada, sense marquesina, en sentit pujada.

10

ordinoésviu

activitats

Primavera

Activitats

Seine aposta
pel respecte
mutu

SESSIÓ 1 (30/01)
Característiques
d’una disciplina
eficaç sobre la base
del respecte mutu.
SESSIÓ 2 (27/02)
Quina creença
hi ha darrere el
comportament?
Per què fa el que fa?

Els inscrits
abonaran 20
euros pel curs

SESSIÓ 3 (20/03)
Com es pot utilitzar
la motivació d’una
manera eficaç. El
reforçament positiu.
SESSIÓ 4 (17/04)
Capacitem o
rescatem? Apoderem
els nens perquè se
sentin capaços.

Les psicòlogues Cerqueda i Nieto van acompanyar les dues conselleres de Benestar Social.
faran, com sempre, un dimarts
de cada mes a cada parròquia.
Tot i que hi ha una temàtica proposada per a cada sessió, es
tractaran els temes i problemes
que sol·liciti el grup de treball.
Alguns dels més recurrents,

segons van explicar Cerqueda
i Nieto a la presentació, són
l’establiment de les rutines del
matí i de la nit o el tractament
de les baralles entre germans.
Respecte a l’edició anterior, les
professionals aportaran noves

eines per abordar l’educació
dels fills d’una manera metòdica i eficient. La Casa Pairal
d’Ordino i la sala L’Indret de la
Massana seran les aules de treball per a les properes sessions,
que es reprenen el 20 de març.

SESSIÓ 5 (29/05)
Quan cal «deixar-los
anar». Com hem de
cedir, confiar i evitar
la rebel·lió.
SESSIÓ 6 (19/06)
La nostra «caixa
d’eines». Revisió
de les pautes
treballades.

L’Esbart recupera ‘Aparences’ amb tres coreografies
noves en una funció solidària per a Assandca
Un any després de la seva estrena, torna als escenaris l’espectacle de l’Esbart Valls del Nord
Aparences. Com a novetats s’inclouen tres noves coreografies al
treball codirigit per Sandra Tudó
i Pilar Capdevila, i passa a ser de
gran format, amb la representació de dotze danses.
La funció es farà el 10 de març,
a les set de la tarda, a l’Auditori
Nacional i serà de caràcter benèfic. Per aquest motiu, l’entrada tindrà un preu de cinc euros i
la recaptació íntegra es destinarà a l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca).
Aparences aporta una visió
més contemporània als passos i
punts de les danses tradicionals
típiques de l’Esbart. L’especta-
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Gent gran

La disciplina positiva torna a l’Escola
de pares i mares de les Valls del Nord

Si tenim en compte que l’educació dels fills afecta tothom i
que els problemes són més comuns del que es podria pensar,
no sorprèn l’èxit de l’Escola de
mares i pares de les Valls del
Nord, organitzada pels comuns
de la Massana i Ordino, que enguany ja arriba a la 9a edició.
Per segon any consecutiu, la
disciplina positiva basada en el
respecte mutu centrarà un programa de sis sessions que va
començar el 30 de gener a Ordino. Les psicòlogues de Seine
Carolina Cerqueda i Lorena Nieto tornen a orientar els pares
i tutors en l’educació dels fills.
El curs està plantejat amb tallers de metodologia vivencial
a partir de jocs de rol, és a dir
posant-se en la pell de l’infant.
Per primera vegada, les inscripcions tindran un cost simbòlic
de 20 euros, i les sessions es

gent gran

cle, que ja va ser un èxit en la
seva estrena, homenatja les dones del Pirineu trementinaires
o remeieres que «amb la seva
fermesa i el seu coneixement,
ens endinsen en les travesses
de muntanya per la vall de Sorteny i la vall de Setúria», segons
expliquen les responsables. A
les valls es es creuen amb uns
altres personatges que formen
part de la cultura pirinenca, els
contrabandistes. El fil argumental vol presentar el dualisme
d’aquests personatges arquetípics, vistos i jutjats despectivament, amb els quals s’identifica
la cultura pirinenca. La durada
del muntatge és de 70 minuts i
està representat pel cos de dansa i la secció de veterans.

Escena de l’espectacle ‘Aparences’ estrenat a l’Auditori Nacional.

FOTO: MIGUEL A. BORRACHERO

Nadalina Mallol: «M’agrada anar a rodar cada
dia cap a Sornàs o Segudet, així faig salut»
La Nadalina és filla d’Ordino, de
casa Solé, una casa que van reformar i que és al rovell de l’ou,
al carrer Major.

ra d’entrada a l’escola, és una
desfilada contínua de cotxes.
S’ha fet molt gran, el poble, cap
a la Gonarda, la Pleta i el coll
d’Ordino. Hi ha molta canalla
ara, que ha pujat fins i tot d’Andorra.

- No es deixa veure gaire per la
Casa Pairal...
És que visc aquí mateix i ja surto
prou, i tampoc m’agrada jugar.
Hi vaig quan hi ha algun dinar o

- I de tot arreu.
Fins i tot el Peret i els seus gitanos tenien casa aquí a Ordino. I
la Mònica Naranjo i la Maria Pagès.

«M’entretinc
fent zàping
i sopes de lletres
al telèfon mòbil»

- I Narciso Yepes...
I tant que sí, jo havia treballat a
l’Hotel Santa Bàrbara per al Simonet i recordo quan venien els
germans Claret, que sempre els
confonia. Es feien pica-piques
al vespre amb els artistes del
Festival, com la bailaora Cristina
Hoyos, fabulosa, per cert.

una sortida; d’aquí a poc marxem a la calçotada a prop de
Tàrrega. Passem el dia fora, i
això sí que m’agrada.
- I el dia a dia...
Doncs faig les feines de casa,
passejo el Pinxo, el meu yorkshire, baixo a Andorra si haig de fer
algun encàrrec, i torno a pujar
cap a Ordino. Al vespre m’agrada mirar la tele, fer zàping i anar
canviant, amb tants programes
com hi ha. També m’entretinc
amb les sopes de lletres al mòbil
i miro els whatsapps.

Nadalina Mallol davant de casa seva.
- I la vida social?
Cada dia fem la cerimònia amb
la Carmen, que és la meva veïna de porta i seiem al banc a
prendre el sol. Allà fem petar la
xerrada. I també m’agrada sortir
a caminar, anar a rodar cap a

Segudet o a Sornàs, això és fer
salut.
- Vivint al carrer Major deu estar força distreta.
I tant que sí, mai havia vist tanta
circulació, aquí. De 8 a 9, a l’ho-

- Li agrada el ball?
De sempre he sigut molt balladora, però en parella, ballava el
tango i el vals amb el Simonet.
- Sempre hi ha moviment.
A l’estiu encara, però a hivern
hi havia molt més ambient que
ara. Quan l’Hotel Casamanya
era obert hi havia molts grups
i donaven molta vida al poble.

LA RECEPTA
Els canelons
de la Nadalina

Carn de vedella
Carn de porc

1 pit de pollastre
1 cervell

2 fetgets de pollastre
Es fa coure tot amb ceba
i quan està cuit es pica
i es fan els canelons.
Un cop fets, preparem
la beixamel amb farina,
formatge i llet. Posem
els canelons amb la
beixamel i formatge
ratllat a gratinar, i llestos!

Les festes també eren millors; al
Carnaval, per exemple, hi trobo a
faltar el ball de disfresses per a
tothom, ara només es fa per a la
canalla. Era una festa grossa!

L’administració de medicaments o tenir cura dels peus
són alguns dels temes proposats al cicle de xerrades
Rosselló obre
les xerrades
a l’abril
M. Josep Rosselló obrirà el Cicle de xerrades de la gent gran
a l’abril amb la sessió «Menjar
bé i beure per tenir energia»
(dimecres 18/04). La dietista i
nutricionista, que és una convidada habitual al programa de
xerrades adreçades a la gent
gran, enfocarà la sessió donant
a conèixer als padrins quins són
els aliments que reforcen la memòria i donen energia quan hi
ha determinats dèficits propis
de l’edat. La importància de
beure líquids i tenir el cos ben
hidratat serà un altre dels aspectes en què incidirà l’experta
en alimentació i salut. Per pri-

mera vegada visitarà la Casa
Pairal la psicòloga Eva Bosch
(dijous 17/05), que explicarà
als padrins com funciona i es
desenvolupa la ment humana per poder entendre l’origen
d’algunes de les malalties neurodegeneratives més comunes.
Passat l’estiu reprendrà les sessions el podòleg ordinenc Isidre
Baró (dijous 20/09), que parlarà de les alteracions i malalties
que afecten els peus i de la importància de portar un calçat
adequat per evitar-les.
El farmacèutic d’Ordino Carles
Pérez tancarà el cicle (dimarts
18/10) amb una xerrada sobre
l’administració correcta dels
medicaments i el seu ús racio
nal, després de detectar que
sovint la medicació no es pren
com s’ha de fer. Totes les xerrades es faran a les sis de la tarda
a la Casa Pairal i són gratuïtes.

La Creu Roja va fer una de les xerrades de l’edició passada.
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Entrevista
sessions de Comú. Evidentment, hi ha preocupacions per
part de la minoria que es manifesten als Consells, i entenc que
ha de ser així. També existeix el
desacord, però des de l’aspecte
constructiu i des de la màxima
transparència. Estem aquí per
fer política constructiva, des de
la majoria i des de la minoria.
És molt més fructífer sumar les
sinergies quan vas en la mateixa direcció.

El cònsol major sortint d’una sessió de Consell de Comú. 							

- És partidari d’aplicar els criteris neoempresarials a la gestió
pública?
En alguns aspectes sí, és una
manera resolutiva de veure-ho.
Fas una gestió de la cosa pública però ho has de fer de la
manera més òptima i eficient
possible, amb uns recursos limitats, com si es tractés de la
teva pròpia empresa. Tothom
vol resultats. És el mateix enfocament que es dona quan parlem de la marca país. Estàs venent una marca i perfectament
es poden aplicar els criteris
del màrqueting. Cada vegada
existeixen més partenariats i la
suma de forces entre l’empresa
privada i l’empresa pública. És
l’única manera de créixer per
la societat. Busquem la qualitat de vida dels ciutadans i, per
aconseguir-ho, t’has d’anticipar
i identificar quines són les mancances i els punts forts.

FOTO: NANDO GALINDO

J. Àngel Mortés: «La feina conjunta és la clau de l’èxit
i el nostre equip ha superat totes les expectatives»
Segurament passarà a la història de la política recent per haver estat el mandatari capaç de
fer autosuficient el camp de neu
d’Ordino-Arcalís.
- És conscient d’aquest paper
protagonista?
No m’ho miro des d’aquesta
perspectiva ni de bon tros, si bé
és cert que he treballat de valent i el ritme s’ha intensificat
l’últim any per aconseguir l’entrada de capital privat a Secnoa

- A què es refereix?
A la feina ja iniciada, amb una
gestió òptima del camp de neu,
i a tot el nostre equip. La bona
feina i el compromís de tothom
per la parròquia. El treball en
equip és la clau de qualsevol
èxit i el nostre equip ha superat totes les expectatives. Hem
encertat amb les persones i la
prova n’és el bon funcionament
d’aquests dos anys. Sempre
has d’intentar envoltar-te de
gent que aporti, i com més mi-

«A la meitat del mandat
ja hem acomplert el 70%
del programa electoral»
(Societat explotadora del camp
de neu d’Ordino-Arcalís). Per nosaltres, i per a les corporacions
anteriors, el dèficit del camp de
neu ha estat sempre una gran
preocupació. És veritat que
l’oportunitat ha arribat ara i no
podíem deixar-la escapar. Però
en aquesta tasca, com en la
resta, no he estat sol i hi ha hagut un bon treball d’equip.

llor; això no ha de fer por, és
una aposta segura.
- Com ha estat el pas de la política general, després de ser
subsíndic i conseller, a l’àmbit
comunal?
És una vivència diferent. La política comunal és més propera
i té un retorn molt més ràpid i
proper, així és que d’entrada di-

ria que és més agraïda. La política general té uns resultats a
més llarg termini, té una importància cabdal i marca el futur
del país, però aquí es treballa a
més curt termini. Jo diria que es
retroalimenten.
- Estem just a la meitat del
mandat...
I el balanç és molt positiu, hem
acomplert el 70% del programa
i una gran part de la feina està
feta. Ara mateix, el més important serà poder tancar l’acord
per Secnoa. S’ha fet amb el
màxim de transparència i rigor
administratiu. Saetde ha estat
l’única oferta que s’ha presentat i compleix amb escreix els
criteris que es demanaven al
plec de bases, tal com esperàvem. Estem contents perquè és
una empresa solvent i amb experiència.
- Quin Ordino dibuixa aquesta
entrada de capital privat?
Penso que molt esperançador,
els auguris són molt bons i repercutirà directament en la parròquia i en el poble d’Ordino i

la qualitat de vida dels seus
habitants. És molt important
l’autosuficiència i la viabilitat
del camp de neu. Estic convençut que aquests canvis a Arcalís
comportaran un benefici directe
al poble d’Ordino i la seva dinamització. És més, jo diria que
repercutirà en el bé del país, al
cap i a la fi el sector de la neu

tament. Totes les inversions estan ben coordinades.
- Hi ha algun aspecte innegocia
ble per la parròquia?
Qualsevol cosa que faci perdre
la seva idiosincràsia. Marca
la diferència i s’ha sabut mantenir per sobre dels diferents
mandats. El nostre punt fort

«És molt important
l’autosuficiència i la viabilitat
del camp de neu»
n’és el motor. La millora que pot
suposar aquesta gestió per a
les finances comunals repercutirà molt positivament en inversions a la parròquia.
- Com queda la reducció del
deute en el pressupost?
És un punt que no ha variat,
i una prioritat. Es preveu el retorn d’aproximadament 1 milió
d’euros cada any, amb la qual
cosa el 2019 el deute se situa
rà en 12,5 milions, al voltant
d’un 150% del sostre d’endeu-

és aquest, qualsevol acció que
vagi en contra del paisatge o la
qualitat de vida dels ciutadans
no es tirarà endavant. Per la
resta, no s’ha de menystenir res
ni ningú, hem de protegir les especificitats que ens defineixen
sense perdre de vista la visió
global de país com a objectiu
comú.
- Com gestiona les crítiques al
capdavant del Comú?
Com en tot, el que és important és saber quedar-se amb la

Mortés va arribar al Comú amb un nou equip de govern el desembre del 2015. 				

PERFIL
Lloc de naixement
Ordino
Data de naixement
05/03/1963
Professió
Empresari
Aficions
Skimo, BTT,
esports de muntanya
en general
i motociclisme

part positiva. M’agrada sentir
opinions contràries; dels altres
sempre en pots aprendre i et
poden enriquir. Això sí, argumentades i sabent d’on venen.
- S’ha treballat molt des
d’aquest govern per buscar el
diàleg amb el ciutadà.
Hem mostrat un tarannà obert
i dialogant, volem el millor per
a la parròquia i això requereix
escoltar tothom. En aquests
primers dos anys hem convocat divuit reunions veïnals i
tres reunions de poble. Sempre
s’intenta donar resposta a tots
els problemes i inquietuds que
es plantegen. I, evidentment,
aportar-hi solucions, fins allà
on arribem, amb la màxima
celeritat i eficiència. Al final,
els problemes són els mateixos per a tothom. S’ha reforçat
el 163 com a telèfon d’atenció
ciutadana i s’ha posat en mar-

FOTO: NANDO GALINDO

xa també l’app ‘Ordino és viu’
amb la voluntat que sigui un
canal de doble direcció per recollir les possibles incidèn
cies
a la via pública. Atenem les
bústies electròniques i les xarxes socials sempre que hi ha

- Algun exemple d’aquesta col·
laboració?
El més recent seria el conveni
signat amb Andbank i el Govern
per la creació de noranta places
d’aparcament noves a la Cortinada. És un molt bon acord que,
sense la negociació amb un privat, per nosaltres ara mateix
hauria estat impensable. Tot el
cost de l’obra anirà a càrrec de
l’entitat. I crec que ha estat un
conveni molt satisfactori per a
la parròquia. Altres exemples
serien els esforços que s’estan

«Gràcies a la col·laboració
privada es crearan noranta
places d’aparcament noves»
una demanda. Intentem que hi
hagi la màxima transparència
en tot allò que fem i posem tots
els mitjans i recursos perquè la
informació flueixi en dues direccions.
- Hi ha la mateixa fluïdesa de
comunicació amb l’oposició?
Amb la minoria hi ha molt bona
sintonia des del primer dia. És
un fet que es reflecteix a les

fent en matèria energètica per
promoure el vehicle elèctric,
com el conveni que s’ha signat
amb Nord Andorrà, que permetrà instal·lar carregadors de vehicles elèctrics als aparcaments
del CEO i el Puiet. La creació de
la Casa de la Muntanya també
té aquesta voluntat i filosofia de
crear sinergies entre diferents
agents i àmbits, des del públic
i el privat.
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Els aparcaments del CEO i el Puiet tindran
subministrament per a vehicles elèctrics

Sílvia Vidal comparteix l’escalada en solitari
a Alaska per celebrar el Dia de la dona

El president de Nord Andorrà,
Josep Montané Pons, i el cònsol
major, J. Àngel Mortés, han signat un conveni per complir amb
el Reglament d’infraestructura
per a la càrrega de vehicles elèctrics en aparcaments públics.
La mesura afectarà els aparcaments comunals verticals del
Puiet i del CEO, on ja hi ha hagut una demanda. Els abonats
podran sol·licitar directament el
subministrament elèctric a la
companyia que abasteix les Valls
del Nord. El projecte elèctric i la
canalització elèctrica, des del
comptador fins a la plaça d’aparcament, a més de la instal·lació
del punt de càrrega, aniran a
càrrec del Comú, i Nord Andorrà farà possible el subministrament elèctric a les places específiques. L’empresa col·locarà el
comptador per a cada nou abonat que ho demani. Es preveu
habilitar més places per atendre
la demanda dels propietaris de
vehicles elèctrics. Actualment hi
ha tres punts de càrrega elèctrica en aparcaments exteriors:
un a Prat de Call i dos a Arcalís,
a l’aparcament dels Planells i a
l’Hortell. Hi ha previst un quart
lloc a l’aparcament exterior del
Centre Esportiu..

La Massana
convida Toni
Arbonés

El servei de
bici elèctrica,
més a prop
El conveni signat al gener
amb la companyia elèctrica
Nord Andorrà mostra una actitud ferma en el compromís
adquirit per totes les administracions d’impulsar i facilitar
la mobilitat sostenible al Principat d’Andorra.
L’acord per a la implantació
d’un servei públic de lloguer
de bicicletes és una de les
accions més esperades en
aquesta estratègia global
d’implantació de la mobilitat
sostenible compartida, que
s’adreça tant al públic resident com al turista.
El servei de bici elèctrica començarà amb cinquanta bicicletes i catorze parades amb
cent punts de càrrega. Per a
Ordino hi ha previstes quatre bicis i sis carregadors, en
principi instal·lats a l’aparcament Prat de Call.
La concessió s’ha fet a l’empresa Pedaland i tots els comuns participen en aquesta

El Picurt
aporta la cinta
‘Verso l’ignoto’

Josep Montané Pons, president de Nord Andorrà, i el cònsol major van signar a la sala del Consell.
iniciativa, que aporta una millora en la qualitat de l’aire i reduirà la contaminació acústica als
nuclis urbans.
Les tarifes variaran en funció
de la modalitat escollida. Conviuran l’abonament anual, una

tarifa per a un nombre determinat de viatges i el pagament per
fraccions per als usuaris pun
tuals. Es preveu que el nou servei de transport comenci a funcionar a la primavera, després
del conveni que es va signar la

tardor passada. La circulació
es farà en vials específics delimitats i senyalitzats i el servei
estarà disponible les 24 hores
del dia, 365 dies l’any. L’autonomia dels vehicles elèctrics serà
d’uns 50-70 km.

Una nova escultura
a Sornàs evoca l’exili

El conjunt escultòric fet en Corten s’ha orientat en direcció al pas de frontera del port de Siguer.

Ordino ja té una nova escultura
pública, cessió de Didier Aleix,
artista autodidacte (Andorra
la Vella, 1959), coneixedor de
les tècniques del ferro des de
fa més de trenta anys. L’obra,
realitzada amb planxes d’acer
Corten, es titula Fent cap al coll
i s’ha instal·lat al pont de Sornàs, a la carretera general 3,
just al desviament de l’entrada
d’aquest poble.
L’obra és un conjunt escultòric
format per tres personatges,
una família (home, dona i nen)
en moviment, que caminen i
arrosseguen una maleta i un
peluix, pertinences que són tot
el que els ha quedat de camí de
l’exili. L’obra s’ha orientat cap
al port de Siguer, un pas emblemàtic a la parròquia per als
refugiats que van creuar el Pirineu. Segons ha explicat el mateix autor, «aquesta obra vol ser

un clar homenatge als nostres
padrins que, en temps d’exili, van fer d’Andorra una terra
d’acollida». «Es tracta d’una família que deixa enrere una història, un passat i uns records
que s’esvaeixen al llarg del
camí». L’autor ha fet una cessió indefinida i gratuïta al Comú
d’Ordino mitjançant un conveni
que es va signar al novembre, i
la peça va quedar instal·lada un
mes després. L’escultura es va
exposar per primera vegada al
costat de la capella de Sant Antoni de la Grella, on hi ha la gorja del mateix nom, sota el poble
de Sispony, i va formar part
de l’última edició del Land Art.
Ordino l’ha recuperat pel seu
simbolisme i els vincles històrics que té la parròquia amb els
refugiats d’entreguerres, quan
Ordino i Andorra van fer de terra
de pas i d’acollida.

L’escaladora Sílvia Vidal compartirà amb els espectadors del
Cicle de cinema de muntanya i
de viatges la seva expedició en
solitari a Alaska coincidint amb
la celebració del Dia Internacional de la Dona (dimecres, 8 de
març). La projecció Un pas més.
Escalada en solitari a Alaska es
veurà a l’Auditori Nacional, a les
21 h, com la resta de projec
cions d’Ordino. Vidal narra una
vivència de 36 dies envoltada
de natura salvatge, sola i incomunicada.
Després de les quatre projec
cions del febrer, arribem a l’e
quador del Cicle de cinema
gratuït, que obre les sessions
del març amb una cinta compromesa de Jordi Martínez Bay
lach: Viatge a Corea del Nord i
als països que no existeixen (dimecres 7 de març). El pediatre,
viatger i bloguer nascut a Mataró escriu les seves experiències
a www.milviatges.com.

La biblioteca acull les projec
cions a la parròquia de la Massana, amb qui s’organitza conjuntament el Cicle de cinema
de muntanya i de viatges. I entre els convidats de l’edició destaca una de les figures més rellevants d’enguany, el periodista
Toni Arbonès, conductor del programa Els viatgers de la Gran
Anaconda de Catalunya Ràdio.
Arbonès ens porta Tot desmuntant el Japó, una aproximació a
la cultura del país del sol ixent
que servirà per trencar amb alguns tòpics nipons.
El conveni de col·laboració amb
el Festival Picurt farà possible a
Ordino la projecció de la pel·lí-

En l’última
cinta tornem
a veure
Alex Txikon
cula Verso l’ignoto, de Federico
Santini (29 de març). No és la
primera vegada que el públic
del Cicle comparteix un ascens
al Nanga Parbat, la novena
muntanya més alta del món, al
Pakistan. Però sí que assistirem
a la primera expedició hivernal.
Tres anys de preparació per
posar al límit ment i cos en un
dels llocs mítics de l’alpinisme.
Entre els sis aventurers hi ha
l’amic del Cicle Alex Txikon.

L’escaladora Sílvia Vidal obre les sessions del març a l’Auditori Nacional..

Els Contrabandistes
prenen el relleu a l’Ossa
Ordino aposta per la tradició i
la cultura local. Prova d’això ha
estat la recuperació de dues
representacions teatrals al carrer en dues èpoques festives
de l’any. Després de vint anys,
aquest Nadal va ser el primer
en què es va tornar a veure el
ball de l’Ossa, que es va escenificar a la plaça Major en el marc
de la Fira de Nadal, tot i que
originàriament s’havia representat el dia de Sant Esteve. La
codirectora de l’Esbart Valls del
Nord, Pilar Capdevila, ha estat
la directora artística d’aquesta
farsa, que en el repartiment ha
comptat amb alguns dels actors
de l’època. I, des de l’any pas-

sat, per Carnestoltes es representa Els Contrabandistes, una
sàtira que recrea el judici popular a aquests personatges tan
arrelats a la cultura pirinenca, i
en la qual no hi falten referències iròniques sobre l’actualitat.
Totes dues representacions tenen lloc a la plaça Major i, tot i
haver-se deixat de fer, continuaven ben vives en la memòria del
poble.
Els Contrabandistes va obrir dilluns de Carnaval els actes festius per a tots els públics. Després es va repartir el caldo, com
sempre ofert per l’Hotel Babot,
i la canalla va participar en el
concurs de disfresses.

El públic content i emocionat va seguir la representació de l’Ossa a la plaça Major.
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Increment de les inversions per al 2018
Al nou edifici sociocultural de les escoles velles, la xarxa de calor i l’última fase
del CEO, se sumen la remodelació de Casa Ferino i altres millores a la via pública
Les inversions totals previstes
en el marc pressupostari (20162019) revisat el 2017 s’han incrementat un 10,5%, i han passat a ser de 6,3 milions d’euros
per al mandat. Entre les inversions mes destacades hi ha les
que ja es van preveure des d’un
inici, com la remodelació de les
escoles velles, que aquest any
2018 entren en la fase final, la
tercera i última de la inversió
plurianual, amb 887.861 euros; la remodelació del Centre
Esportiu d’Ordino, a la qual es
destinarà aproximadament 1
milió d’euros, redefinit gràcies a
la nova entrada d’ingressos, i la
xarxa de calor.
Altres inversions i projectes que
es duran a terme durant l’exercici seran la instal·lació de noves
marquesines a les parades d’autobús que no en tenen, amb un
cost de 152.000 euros; la creació d’una nova zona esportiva;
l’habilitació d’un aparcament
públic a Arans; l’arranjament
amb gespa artificial del parc infantil Prat de Call, i la restauració de Casa Ferino per acollir la
Casa de la Muntanya.
El pressupost del 2018 preveu
uns ingressos d’11.999.187,47
euros per finançar un total de
despesa de 13.455.862 euros, que es distribueix de la
manera següent: 7.627.638,47
euros en despeses corrents,
3.201.667,18 euros en inversió,
i 2.626.556,00 euros per a actius i passius financers.
A causa de la descongelació de
les transferències i la regularització del 2017 es preveu un increment dels ingressos d’aproxi-

madament 1 milió d’euros. Amb
l’entrada en vigor de la nova
llei de transferències, de cara a
l’any 2019 es preveu que aquest
ingrés vagi a la baixa i es quedi en 6,7 milions d’euros i que
els ingressos totals quedin per
sota dels 11 milions. Es destina,
doncs, el 45% de la transferència rebuda del Govern a cobrir el
dèficit corrent i la resta a finançar inversions reals o financeres
o a rebaixar deute.
El pressupost d’aquest any 2018
és deficitari d’1.456.674,18 euros, que es cobriran amb el romanent de tresoreria que s’ha
anat acumulant i del qual es
disposa, per la qual cosa no serà
necessari nou endeutament per
cobrir aquest dèficit.
Un punt que no ha variat en el
marc pressupostari és el relatiu
a l’endeutament del Comú. Es
preveu el retorn d’aproximadament 1 milió d’euros cada any,
cosa que fa preveure que, el
2019, el deute del Comú serà
d’uns 12,5 milions d’euros que,
juntament amb l’endeutament
de Secnoa, quedarà en 17,5
milions d’euros. Això voldrà dir
estar al 153,80% del sostre
d’endeutament. És important recordar que aquest Comú preveu
estar sempre per sota del 180%
d’aquest sostre, i que d’aquesta
manera no caldrà aplicar la regla
de la despesa corrent prevista a
l’article 16 de la Llei 32/2014.
Pel que fa les despeses corrents,
la mitjana anual del marc pressupostari revisat pel mandat
2016-2019 se situa en 7,2 milions d’euros. El pressupost per
al 2018 preveu un augment de

Maria del Mar Coma, consellera de Finances, i el cònsol J. Àngel Mortés, durant la roda de premsa.
la despesa corrent que es destinarà principalment a assessoraments per a la implantació de
normes comptables internacionals del sector públic i que seran
d’obligat compliment, l’entrada
en funcionament del nou edifici
de les escoles velles, el consum
elèctric de l’enllumenat públic i
la reparació, despesa plurianual
pel servei de bicicleta elèctrica,
restauració del camí Ral, Congrés mundial de turisme de neu i
de muntanya, i Art Camp.
Com cada any, i per donar suport a les empreses participades pel Comú, es reserven les
quantitats de 550.000 euros per
a Secnoa i 200.000 euros per a
la Mancomunitat de serveis. Finalment, es destinaran 990.656
euros a retorn del deute.

El concurs de Secnoa es tanca amb un únic licitador

Mortés i les conselleres de la minoria.

		

FOTO: N. G.

El cònsol va informar en la sessió de Consell de Comú, tradicional dels arrendaments,
de l’acord pel qual s’aprovava
l’oferta de SAETDE, SA, l’única
presentada al concurs per a la
selecció d’un soci privat a Secnoa, setze dies després que es
presentés l’oferta del 22 de gener. El concurs es va fer públic
al BOPA el 15 de novembre i es
van retirar quatre plecs de bases. L’obertura, prevista per al
15 de desembre, es va prorrogar cinc setmanes a petició dels

licitadors per poder analitzar la
documentació requerida, atesa
la complexitat del plec de bases. El procediment per a l’acceptació de l’oferta va seguir el
seu curs normal: anàlisi de la
documentació aportada i redacció d’un informe tècnic per a la
proposta d’aprovació. L’oferta
presenta alguns matisos que el
Comú ha preferit posar en coneixement de possibles interessats durant un període de tretze
dies hàbils. És a dir que, si no hi
ha contratemps, el 15 de març

es publicarà l’adjudicació del
concurs a l’empresa gestionada
per Joan Viladomat, que com a
nou inversor farà una aportació
mínima de tres milions i una
inversió de set milions al camp
de neu. La taula d’obertura va
estar formada pels cònsols, J.
Àngel Mortés i Gemma Riba; la
consellera de la minoria Sandra
Tudó; el cap de l’assessoria jurídica, Gilbert Blasi; la secretària
general, Zita Barrio; l’interventor, Quim Anglada, i la cap de
Finances, Meritxell Fàbrega.
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Una experiència única per fer bivac a Arcalís
amb el patrocini de The North Face

Una experiència única als Pirineus i, segurament, única al
món de les estacions d’esquí.
Tot comença amb una excursió amb esquís de muntanya o
amb raquetes de neu fins a un
dels pics del domini esquiable
o als idíl·lics llacs de Tristaina,
on s’instal·la el campament per
passar la nit al ras i admirar la
màgia del cel estelat.
L’activitat inclou, per gentilesa
de The North Face, un bon matalàs inflable ultratècnic, un sac
de dormir indicat per a baixes
temperatures i una tenda de
campanya d’alta muntanya per
aixoplugar-s’hi, si cal. Amb un

foc a terra i amb la millor companyia dels nostres guies, viureu una experiència inoblidable.
Identificació de les constel·la
cions, taller de fotografia de cels
estelats, construcció d’iglús i un
sopar de muntanya regat amb
un bon vi, i a dormir. L’endemà
al matí, un petit esmorzar calent al campament i ens posem
en marxa. L’activitat s’acaba en
un dels restaurants de l’estació,
on us convidem a un esmorzar
més complet.
Si teniu dubtes, contacteu amb
nosaltres i us ho explicarem. El
que us podem avançar és que
no, no es passa fred.

QUÈ INCLOU L’EXPERIÈNCIA?
• Excursió amb un guia de muntanya.
• Muntatge del campament.
• Identificació de constel·lacions i taller de fotografia de cels estelats.
• Sopar de muntanya i vi; petit esmorzar per agafar forces, i tiquet esmorzar
als nostres restaurants.
• Desconnexió total, bona conversa, natura en estat pur.
• Material: sac de dormir, matalàs tèrmic, tenda de campanya i raquetes
(per a l’excursió als llacs de Tristaina).
• Obsequi d’un Buff.

QUÈ HEU DE PORTAR?

la Coma (al final de la carretera d’Arcalís).

• Roba d’abric: pantalons i anorac d’esquí, folre polar o anorac de plomes, mitjons
d’esquí de recanvi, gorra i guants calents (dos parells). És important portar roba
tèrmica, màscara i/o ulleres de sol.
• Material: botes, bastons i esquís de travessa (per a l’excursió al pic de Creussans)
i botes de muntanya (per a l’excursió amb raquetes).
• Motxilla de 40 l, aprox.
• Crema solar i protecció labial.
• Aigua (un litre, com a mínim).
• Frontal i piles de recanvi.
• Material opcional: botes de descans, com ara uns Crocs o un calçat similar,
per a l’estada al campament. Càmera rèflex per al taller de fotografia.

*Durada: de les 15.00 h a les 9.00 h

TARIFES

EXCURSIONS
1. LLACS DE TRISTAINA AMB RAQUETES
2. PIC DE CREUSSANS AMB ESQUÍS
DE MUNTANYA
*Punt de trobada: cartell Meeting Point Sopars

de l’endemà.
*Edat mínima: 18 anys.
* Mínim 2 persones i màxim 6 persones

• Grup de 2 a 3 persones: 180 € per persona.
• Grup de 4 a 6 persones: 150 € per persona.
Per a més informació i reserves: arcalisonline@vallnord.com

Forfet Mític, un sol tràmit
i un munt d’avantatges
El forfet permet anar directe a
pistes sense passar per les taquilles, pagar en els diferents
establiments de l’estació i acumular fins a un 30% de descompte.
L’estació de Vallnord - Ordino
Arcalís ofereix un nou producte
que permet als esquiadors fidels estalviar fins a un 30% en
el preu del forfet de dia. Es tracta del Forfet Mític, que va lligat
a una targeta de crèdit i que,
en funció de l’ús, acumula descomptes en el preu del forfet.
D’aquesta manera, com més
dies s’esquia, més bé de preu
li surt a l’usuari. El funciona-

ment és molt simple: una vegada comprat, només cal passar
per les taquilles el primer dia a
recollir-lo i, durant les jornades
successives, l’esquiador pot
anar directament als remuntadors sense fer cap altre tràmit.
Al final de la jornada, a l’usuari
se li descompta el càrrec a la
seva targeta.
L’estació aposta per aquesta
novetat amb l’objectiu de simplificar les gestions de la compra del forfet. A més, és una
manera de recompensar la fidelitat dels més assidus, ja que a
partir del sisè dia d’ús, l’esquiador ja té un descompte del 30%

permanent en el preu del forfet
diari.
El forfet és totalment compatible amb l’assegurança mèdica,
ja sigui per a tota la temporada
o diària. Entre els avantatges
d’aquest producte cal destacar
que el comprador obtindrà un
10% de descompte en compres
directes a l’estació (lloguer de
material, botiga, consignes, taquilles, restaurants, escola i
pàrquing VIP).
L’adquisició d’aquest nou producte només es por fer a través
de la compra online a ordinoarcalis.vallnord.com, on obtindreu
més informació.
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DINAR DE NADAL
Els padrins de la parròquia
van celebrar el tradicional
dinar de Nadal a l’Hotel Coma
amb els canelons com a plat
principal.

TROFEU BORRUFA
Els joves esquiadors nacionals
van fer un paper excel·lent
en el Trofeu Borrufa, disputat
a Arcalís al gener, on van
aconseguir el primer lloc per
equips.

BOSC VIU
Al desembre es va presentar
al bosc de l’Esquella
una intervenció artística que
recupera la llegenda del tió
i porta per títol Bosc viu.

VISITA ESCOLAR
La cònsol Riba va rebre els
alumnes de Català
i Medi Andorrà de l’Escola
francesa en una visita
per conèixer la institució.

CARNAVAL
El cònsol es va afegir
al ball del Contrapàs
en la representació
dels Contranbandistes
que es va fer dilluns de
Carnaval a la plaça Major.

CORAL CASAMANYA
El Concert de Nadal
de la Coral Casamanya
va tenir com a convidades
les veus de l’Orfeó Andorrà.
La interpretació va tenir lloc
a l’església parroquial.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
S’ha engegat una campanya
de participació ciutadana
per posar nom al nou edifici
cultural de la parròquia, a les
escoles velles. La consulta
s’ha de fer en línia i s’ha difós
a les xarxes.
CONCURS DE NADALES
El 16è Concurs de nadales
i calendaris d’advent ha tingut
enguany una cinquantena
de participants d’entre 4
i 10 anys. Els treballs
es van exposar al vestíbul
de la Casa Pairal.

SANT SERNI DE LLORTS
L’entorn de protecció de
l’església de Sant Serni
de Llorts ha estat el primer
declarat el 2018. El 2003
va ser catalogat com a Bé
d’interès cultural (BIC) en la
categoria de monument.
VIA PÚBLICA
El Comú aplicarà millores
en l’enllumenat públic, amb el
canvi de fanals, des del poble
de la Cortinada fins al Serrat.
El canvi afectarà la tecnologia
i la substitució dels llums
actuals per leds.

EIXAMPLAMENT CG-3
Al desembre es va
aprovar l’última fase de
l’eixamplament de la CG-3, en
el tram que va de la rotonda
de les Salines al Serrat. Els
treballs s’allargaran gairebé
un any i cinc mesos.
CICLE GEOGRAFIES
L’Índia serà la protagonista
de les jornades culturals i
artístiques organitzades per
l’IEA conjuntament amb el
Comú d’Ordino, en una nova
edició del cicle Geografies,
del 7 al 20 de maig.

CARREGADOR
La zona exterior de
l’aparcament vertical del CEO
ja disposa d’un carregador
d’ús públic per a vehicles
elèctrics. Prat de Call és un
altre dels punts de càrrega
elèctrica.
DIA DE LES MUNTANYES
El Dia Internacional de les
Muntanyes es va projectar
Inside Font Blanca 2017, en
una sessió dedicada a les
activitats esportives a l’aire
lliure i a la conservació de les
muntanyes.

HI ARRIBAREM
L’associació que treballa
per fer accessible la muntanya
a persones amb diversitat
funcional va obrir el Cicle
de cinema de muntanya
i de viatges.

CEO
El Centre Esportiu ha fet una
aposta pel talent local, en la
nova campanya gràfica que
té com a protagonistes els
triatletes Missé, Jové i Saura.

INTERGENERACIONAL
En el taller de galetes de
Nadal, organitzat pel Punt
d’Informació Juvenil a la Casa
Pairal, hi van participar joves
i padrins de la parròquia.

VISITA DEL RAONADOR
Marc Vila va venir al Comú
a presentar-se com a nou
Raonador del Ciutadà.
El cònsol major el va rebre
al seu despatx.
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Benestar social

Esports
De l’1 al 7
FREERIDE WORLD TOUR
Vallnord Ordino-Arcalís

Esports
Dissabte 3 i diumenge 4
De 9 h a 20 h
CLÍNIC DE TENNIS TAULA
DEL CLUB VALLS DEL NORD
Pavelló Germans de Riba

Cultura
Dimecres 7
A les 20.30 h
ÚLTIM ESTIU A ORDINO
AMB L’AUTOR JOAN PERUGA.
CLUB DE LECTURA
DE LES VALLS DEL NORD
Casa Museu d’Areny-Plandolit

Cultura
Dimecres 7
A les 21 h
VIATGE A COREA DEL NORD
I ALS PAÏSOS QUE NO
EXISTEIXEN.
CICLE DE CINEMA
DE MUNTANYA I DE VIATGES
Teatre de les Fontetes,
la Massana.

Dimarts 20
A les 21.30 h
COM PODEM UTILITZAR
LA MOTIVACIÓ D’UNA
MANERA EFICAÇ.
ESCOLA DE MARES I PARES
DE LES VALLS DEL NORD
Casa Pairal, Ordino

Cultura
Dimecres 21
A les 21 h
TOT DESMUNTANT EL JAPÓ.
CICLE DE CINEMA
DE MUNTANYA I DE VIATGES.
Teatre de les Fontetes,
la Massana

Benestar social
Dimecres 28
SORTIDA A BESALÚ
PER ANAR A BUSCAR
LA MONA DE PASQUA
Casa Pairal

Cultura
Dijous 29
A les 21 h
VERSO L’IGNOTO.
CICLE DE CINEMA
DE MUNTANYA I DE VIATGES
Auditori Nacional d’Andorra

Esports

Cultura
Dijous 8
A les 21 h
UN PAS MÉS. ESCALADA
EN SOLITARI A ALASKA.
CICLE DE CINEMA
DE MUNTANYA I DE VIATGES.
Auditori Nacional d’Andorra

Dissabte 31
De 9 a 16 h
TRAVESSA LES 2 VALLS
D’ESQUÍ DE MUNTANYA
ORGANITZADA PER L’ECOA
Arcalís

Cultura
Cada dissabte
De 17 a 18 h
ASSAJOS DE CARAMELLES
Escola de Música de les Valls
del Nord. Ed. La Covanella

maig

abril
Cultura
EL CÒMIC. CLUB DE LECTURA
VALLS DEL NORD
Biblioteca comunal
de la Massana

Esports
Dissabte 5 i diumenge 6
CURS KARATE SHOTOKAN
JOSÉ HERRERA
Pavelló Germans de Riba

Cultura

Esports

Diumenge 1
A les 12 h
CANTADA DE CARAMELLES
Plaça Major i carrers
del poble

Dissabte 5 i diumenge 6
A les 10 h
CAIAC EXTREM
VALL D’ORDINO
La Cortinada

Cultura

Cultura

Dilluns 2
A les 20.30 h
PATRICK MODIANO. CLUB DE
LECTURA VALLS DEL NORD
Biblioteca comunal d’Ordino

Del 7 al 20
CICLE GEOGRAFIES: L’ÍNDIA
Ordino

Dissabte 19
A les 15 h
CIRCUIT OPEN D’ESCALADA
Rocòdrom CEO

Medi ambient
Dijous 24
DIA EUROPEU DELS PARCS
Parc natural de la vall
de Sorteny

Esports
Benestar social
Dimarts 17
A les 21.30 h
CAPACITEM O RESCATEM?
ESCOLA DE MARES I PARES
DE LES VALLS DEL NORD
Sala L’Indret,
la Massana

Benestar social
Dimecres 18
A les 18 h
MENJAR BÉ I BEURE
PER TENIR ENERGIA.
CICLE DE XERRADES
DE LA GENT GRAN
Casa Pairal

Benestar social
Dilluns 23
A les 17 h
BERENAR I QUINTO
DE SANT JORDI
Casa Pairal

Cultura
Dissabte 10
A les 19 h
APARENCES.
ESBART VALLS DEL NORD
Auditori Nacional d’Andorra

Esports

Esports
Dissabte 28 i diumenge 29
CAMPUS TIM PIRINEUS
Pavelló Germans de Riba

Dissabte 12 i diumenge 13
ESTATGE INTERNACIONAL
DE JUDO
Pavelló Germans de Riba

Benestar social
Dijous 17
A les 18 h
FUNCIONAMENT
I DESENVOLUPAMENT
DE LA MENT HUMANA.
CICLE DE XERRADES
DE LA GENT GRAN
Casa Pairal

Benestar social
Dimarts 29
A les 21.30 h
QUAN CAL ‘DEIXAR-LOS
ANAR’.
ESCOLA DE MARES I PARES
DE LES VALLS DEL NORD
Casa Pairal, Ordino

Esports
Dissabte 26 i diumenge 27
CAMPUS TIM PIRINEUS
Pavelló Germans de Riba

ordinoésviu
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Sílvia Cava
atorga l’Associació de Pagesos i
Ramaders d’Andorra, i la majoria és per al consum nacional. El
que sí que fan alguns pagesos
és vendre els poltres a Itàlia, un
país que és gran consumidor
d’aquesta carn.
La Sílvia també està al capdavant de la gestió de l’escorxador
des del 2016, una feinada que
porta bé gràcies a l’equip que
hi treballa. A Cal Fijat hi ha 13
apartaments d’entre 2 i 6 persones i s’acostuma a treballar amb
clients fidels, sobretot d’hivern.
«És un públic familiar a qui agrada la vall i esquiar».
El turista valora la tranquil·litat i
el paisatge de les valls d’Ordino.
«Es parla molt de la Cortinada,
de com es va espatllar, però
de bestieses se n’han fet a tot
arreu, encara ens n’hem sortit
prou bé, a Ordino», reflexiona,
i en positiu també parla de l’eixamplament de la carretera general 3, que passa per la porta
de casa seva. «La gent, d’entrada, acostumem a posar-nos en
contra de les propostes noves
però, per exemple, amb l’amplia
ció haig de dir que quan hem
d’entrar o sortir amb els animals
tenim molt més espai i podem
conviure amb els cotxes sense
haver de patir», reconeix.
Sílvia Cava darrere l’Aparthotel Fijat, amb els seus cavalls i el seu nou cadell
als braços, el Tico.
La Sílvia Cava és filla de Cal Fijat
i va néixer al Serrat. Els seus pares tenien l’Hotel Tristaina, i tot
apuntava que es dedicaria al negoci familiar. L’any 94 van obrir
a Llorts l’Aparthotel Fijat i ella va
marxar a estudiar Turisme a la
Seu. Però casar-se amb l’Òscar
Coma de cal Cametes va reorien
tar la seva professió i es va dedicar
a la pagesia. Una
cinquantena de vaques, deu eugues
i unes 30.000 mates de tabac donen
feina per tots els de casa. «Quan
jo era petita, els pagesos eren
els incultes, ben bé era una manera despectiva de dirigir-se a
algú, un insult. Això ara ha canviat.
La gent valora molt menjar de
forma saludable, tenir hort o accés als productes frescos i treballar a l’aire lliure». Però, evidentment, no tothom està disposat a
fer aquesta feina, ni tot són flors

i violes: «El més dur és l’exigència física, i una dedicació absoluta que has d’anar combinant a
casa de la millor manera possible. Els animals i la terra no coneixen calendaris ni dies festius.
Per contra, m’encanta la nostra
feina, estar en contacte amb la
natura; tant jo com l’Òscar som

a qui agrada trobar els prats de
pastura i els animals. Els camps
de seguida entren a l’erm, no
els pots deixar. D’alguna manera, els pagesos també treballem
per al turista», afirma. I, en el
seu cas, l’agroturisme és una
opció més que viable, però ara
mateix ja fa prou. Gerent de Poltrand, ara farà tres
anys que va posar
en marxa, amb els
seus dos germans
i un amic, www.
poltrand.ad, una
empresa km 0 que
comercialitza la carn de poltre
en línia i a domicili, i ha servit
per vèncer prejudicis, acostar
el producte a la restauració i
descobrir una de les carns més
saludables que existeixen. «Els
nostres poltres tenen origen de
raça bretona i perxerona, però jo
dic que són raça país». Amb un
poltre a la setmana tenen uns
300 kg per abastir els clients. La
carn té el segell de qualitat que

Lamenta que a Andorra
s’estigui perdent
la pagesia en general
feliços fent això. Ell estudia dret,
ara mateix, però jo no me l’imagino fent res més...».
La Sílvia es lamenta que a Andorra s’estigui perdent la pagesia, i això que a Ordino encara
són uns quants que continuen
la tradició, però en altres llocs
com Canillo està desapareixent.
«La pagesia és un bé per al patrimoni agrícola i per al nostre paisatge, però també per al turista,

En els temps que corren, en què gairebé tot es basa
en la innovació i les noves tecnologies, en què les
famílies vivim sense adonar-nos-en en la modernitat més absoluta, costa trobar persones que, tot i no
renunciar del tot a aquests avenços, sàpiguen conjugar aquesta forma de vida amb la vida tradicional
de les dones de les cases de pagès andorranes.
Doncs bé, la Sílvia és una d’aquestes persones,
una d’aquestes dones que, com les padrines, viu
enganxada a la terra, estima la muntanya, respecta
la feina que fem els pagesos i en gaudeix.
La Sílvia és una mare excel·lent, entregada als seus
fills i a la seva parella, molt lligada a la casa on va
néixer, als pares, als germans i a tota la família, cridaire i amb caràcter quan cal.
En els temps que corren, la Sílvia s’agafa les coses
tal com venen, amb serenitat o alegria, és molt feliç
amb el que té, i que per mots anys sigui així!
Òscar Coma (Cametes)

