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El mes de juny es farà realitat 
l’entrada de capital privat a 
Secnoa, a través de la societat 
SAETDE, després de complir 
tots els procediments adminis-
tratius del concurs públic. Es 
tracta d’una molt bona notícia, 
no només per a Ordino-Arcalís, 
sinó per a la par-
ròquia i per a tot el 
país. Sens dubte 
s’obre un horitzó 
d’expectatives i 
oportunitats per a 
la parròquia d’Or-
dino i els seus 
habitants. Fem confiança en la 
gestió del nou accionista, amb 
més de seixanta anys d’experi-
ència en el sector motor d’An-
dorra. El Pla d’inversions, que 
es va donar a conèixer públi-
cament ara fa un any, marca ja 
el full de ruta. A la construcció 
del nou telecabina, que estarà 
operatiu de cara a la temporada 
vinent, la seguiran les inversi-
ons pertinents segons les priori-
tats, com ara els canons de neu. 
Ordino-Arcalís cobrarà l’impuls 
que mereix gràcies a una capa-
citat inversora que cap adminis-
tració podria assumir. En canvi, 
l’autosuficiència del camp de 
neu permetrà al Comú destinar 

més inversions a la parròquia, ja 
que es deixaran de fer les apor-
tacions econòmiques anuals, 
ineludibles fins ara. 
La suma de sinergies entre 
l’administració, el sector privat 
i altres institucions ens ha fet 
avançar amb exemples com el 

nou acord signat amb el Quart 
que permetrà recuperar i fer ús 
d’algunes instal·lacions sempre 
que siguin d’interès per a la par-
ròquia, com ara l’hotel Casama-
nya.  
Un altre exemple ha estat el 
naixement de l’Associació d’Ho-
telers i Comerciants d’Ordino 
(AHCO). L’entitat vetllarà pels 
interessos del sector privat i, a 
més de ser un canal de comuni-
cació més fluït amb la institució, 
implicarà un salt qualitatiu per a 
tots els establiments, gràcies al 
treball que ha coordinat el De-
partament de Dinamització. Pel 
que fa als equipaments, desta-
quem la remodelació de l’edifici 

de les Escoles Velles, al Peu del 
Puiet. Hem recuperat un immo-
ble històric, emblemàtic per a 
tots nosaltres, un bé patrimonial 
que torna a ser al centre de la 
vida del poble. L’Edifici Sociocul-
tural L’Estudi homenatja amb 
aquest nom la manera com tota 

una generació 
ens referíem al fet 
d’anar a escola. 
S’inaugurarà el 
29 de setembre, 
tot i que obrirà les 
portes amb l’inici 
de curs, i oferirà 

els serveis de la ludoescola, 
La Capsa, espais de creació, 
i la biblioteca. Ha estat una in-
versió destacada i a la vegada 
una oportunitat per reforçar el 
nostre compromís i la nostra vo-
cació de servei públic i millorar 
els equipaments per oferir el mi-
llor als nostres infants, joves i a 
tots aquells que vulguin prendre 
part en les activitats i els progra-
mes formatius que es fomenten 
des del Comú. 
Després de dos anys llargs de 
mandat, estem satisfets pel 
compliment de gran part dels 
projectes que vam decidir em-
prendre i tirar endavant. Cal dir 
que és ara quan es comencen a 

veure els fruits de la bona gestió 
dels últims anys, que va posar 
les bases de tot el que estem 
fent realitat. 
Us exposem la liquidació dels 
comptes del 2017 que es van 
aprovar per Consell de Comú 
amb un superàvit de 720 mil 
euros, unes xifres que consten 
detalladament en aquestes pà-
gines. Voldria destacar la dis-
minució de les despeses finan-
ceres en un 10,23% respecte 

a l’any anterior. I les inversions, 
amb un 66,56% liquidat de la 
inversió compromesa, un total 
d’1.395.163 euros, en què des-
taquen les obres de les Escoles 
Velles i la millora de l’enllume-
nat públic i del parc infantil Prat 
de Call.
Per acabar, us convidem a parti-
cipar en els actes i les activitats 
que ens faran viure l’estiu a les 
nostres muntanyes i a les pla-
ces i carrers d’Ordino.

 La remodelació de les Escoles
Velles referma el nostre 

compromís amb el servei públic

CONVOCATÒRIA A TOTS ELS COMERÇOS DE LA PARRÒQUIA

DIMECRES 20 DE JUNY, 20 H

SALA LA BUNA (c. Mossèn Cinto Verdaguer, 18)
 

Reunió informativa per la presentació de la proposta de modificació  
de l’Ordinació reguladora d’activitats, instal·lacions i ocupacions de via pública  

i l’Ordinació de senyalització.
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Anem a estudi! Quantes vegades els infants d’Ordino, durant moltes dèca-
des, havien dit aquesta frase per anar a l’escola!
Ara es fa un gir a les Escoles Velles, edifici emblemàtic que ha fet durant molt 
de temps servei al Govern com a centre d’educació i que el 2015 retornà al 
Comú. Des de l’oposició ens alegrem de poder disposar d’un espai com aquest.  
El projecte ja es va originar amb l’antic mandat, però ha estat ara que, amb 
un treball conjunt entre la majoria i la minoria, s’ha pogut anar remodelant. La 
ludoescola, La Capsa i la biblioteca s’ubicaran en aquest edifici. La biblioteca 
no hi estava prevista, i felicitem el Comú per haver cregut en la comissió que 
hi havia al darrere i que ha anat dissenyant aquest projecte amb el nou equip. 
De ben segur que aquest espai millorarà els serveis que s’hi ubicaran, però 
alhora permetrà buscar nous usos a les instal·lacions que queden buides.

Sandra Tudó i Eva ChoyLa minoria opina...

L’Estudi s’inaugurarà amb una jornada 
de portes obertes i creativitat per a tothom

Detall de l’arquitectura del granit a les finestres de l’edifici, bé d’interès cultural. A la dreta, la façana conservada de les Escoles Velles.

L’Edifici Sociocultural L’Estudi 
començarà les activitats amb 
el nou curs 2018-2019, però la 
inauguració es farà en ple fun-
cionament el dissabte 29 de 
setembre amb una jornada de 
portes obertes destinada al pú-
blic familiar. La creativitat serà 
la protagonista, amb activitats i 
tallers durant tot el dia que es 
proposaran des dels diferents 
serveis instal·lats a l’edifici: la 
ludoescola, La Capsa, espais de 
creació, i la biblioteca comunal. 
L’edifici, ubicat al Peu del Puiet 
(carrer Antoni Fiter i Rossell), 

amb una superfície total de 
1.375 m2, se situa al cor de la 
vida infantil, al costat de les 
escoles andorrana i francesa, 
de l’Escola bressol i del parc 
Prat de Call. Això donarà més 
comoditat als infants que són 
usuaris habituals dels serveis 
socioculturals de la parròquia. 
La ludoescola, actualment di-
vidida entre Casa Ferino i l’edi-
fici Casa Pairal, s’instal·larà a 
les plantes baixa i primera, que 
estaran connectades per un to-
bogan. Un altre avantatge de la 
nova ubicació és que hi haurà 

un espai exterior, una terrassa i 
un pati per jugar.
De les tres plantes, l’última es-
tarà ocupada per La Capsa, on 

el Club Foto estrenarà ciclora-
ma i podrà impartir més tallers i 
activitats gràcies a la redistribu-

ció de les aules, que han estat 
pensades per a això. A l’última 
planta hi haurà la biblioteca, 
amb sala de lectura, sala d’es-
tudi i bebeteca. Es continuaran 
programant sessions de con-
tacontes i activitats per fomen-
tar la lectura entre els més jo-
ves. 
En la remodelació de les Esco-
les Velles s’hi han invertit dos 
milions d’euros, atenent les 
diferents normatives de protec-
ció. Es tracta d’un bé d’interès 
cultural, protegit per Patrimo-
ni, pel fet que és una obra re-

presentativa de l’arquitectura 
del granit. El Comú va assumir 
novament la titularitat de l’im-
moble el novembre del 2015 a 
través d’un conveni signat amb 
el Govern. El nom de L’Estudi ha 
sorgit de la consulta ciutadana 
que es va fer mitjançant una en-
questa electrònica per trobar el 
consens. De fet, el nom escollit 
és la manera com tota una ge-
neració s’ha referit sempre a 
anar a escola o a col·legi. El nou 
centre vol ser un espai dinàmic 
i obert a tots els ciutadans de la 
parròquia.

 Es convidarà 
el públic familiar 

el dissabte 29 
de setembre
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La Capsa i l’Escola de música fan un salt 
qualitatiu amb la centralització dels serveis
Un dissabte 
al mes d’art 
gratuït en 
família

Barceló vol 
crear una 
banda amb 
infants

Barceló, Pozo, Fenés i Mujal en roda de premsa.

El PIJ guanya espai a l’actual 
biblioteca de l’edifici La Font
La reubicació d’espais, que 
concentrarà tota l’oferta cul-
tural i educativa de la parrò-
quia en els diferents serveis 
ja existents, afectarà també 
el Punt d’Informació Juvenil. 
El PIJ és actualment al pri-
mer pis de l’edifici La Font, 
i quan la biblioteca es tras-
lladi a L’Estudi, ocuparà el 
seu lloc. Serà un espai més 
atractiu per als joves de la 

parròquia, a més de tenir més 
metres quadrats. L’equipament 
és clau quant a l’oferta d’acti-
vitats i sortides, sobretot en els 
períodes de vacances escolars. 
Gran part de les activitats s’or-
ganitzen de forma compartida 
amb el Comú de la Massana, a 
través del Punt 400, per a tots 
els joves de les Valls del Nord. 
Les activitats que tenen més 
èxit són els esports de neu o 

la sortida al Saló del Manga. 
Els espais juvenils comunals 
fan difusió de les polítiques 
i programes socioeducatius 
destinats a edats entre els 
12 i els 30 anys. També es 
fan tallers de sensibilització 
en col·laboració amb el Cen-
tre Andorra Sostenible i és 
un punt d’accés wifi gratuït, 
a més de disposar d’ordina-
dors d’ús públic.

La Capsa, a Ordino, i l’Escola de 
Música, a la Massana, comen-
çaran el curs 2018-2019 amb 
moltes novetats, un cop pre-
sentada la centralització de ser-
veis en cada parròquia, decisió 
que van donar a conèixer pú-
blicament les conselleres Jael 
Pozo, de la Massana, i Vanessa 
Fenés, d’Ordino, després de fer-
ho saber als pares dels alum-
nes abans que acabés el curs. 
La principal novetat a Ordino 
va lligada al seu trasllat al nou 

Edifici Sociocultural L’Estudi, on 
ocuparà la segona planta. El 
Club Foto estrenarà ciclorama 
i tindrà unes instal·lacions ade-
quades per treballar en els dife-
rents tallers i tècniques digitals. 
Com a resposta a la filosofia de 
ser un centre obert i dinàmic 
per a tothom, l’últim dissabte 
de cada mes es farà una acti-
vitat artística gratuïta destina-
da al públic familiar perquè els 
més petits puguin venir acom-
panyats pels pares, per primera 
vegada, o compartir el que ja 
fan a l’escola d’art. Cada primer 
dissabte de mes hi haurà un ta-
ller de nu amb model. 
«En cap moment hem pensat 
que serà un perjudici per als 
alumnes que ja tenien aquesta 
mobilitat d’espais entre Ordino 
i la Massana», va assegurar la 
responsable de La Capsa, que 
veu un gran avantatge en l’eco-
nomia de la logística, fet que 
segurament permetrà invertir 
en més materials i recursos tèc-
nics a l’escola.

Jordi Barceló, director de l’Es-
cola de Música, comparteix 
l’opinió i s’ha proposat ser un 
referent pedagògic amb una es-
cola més rica en experiències. 
Per això donarà l’oportunitat 
als infants de formar part d’una 
banda de vent infantil. La ronda 
d’instruments vol fer partícips 

tots els nens, independentment 
del nivell i de l’instrument que 
estudiïn. Les classes d’iniciació, 
llenguatge musical i instrument 
es concentraran totes a la Mas-
sana. La nova escola vol for-
mar alumnes més versàtils i fer 
possible l’intercanvi amb altres 
escoles properes que ja estan 

funcionant d’aquesta manera 
més oberta i acostada a la so-
cietat. Les classes començaran 
un mes abans que altres anys, 
coincidint amb l’inici del curs 
escolar. La Capsa i l’Escola de 
Música tenen al voltant de 250 
alumnes entre totes dues parrò-
quies.

 L’afluència 
d’alumnes ronda 
els 250 inscrits

Tallers més 
transversals

Insonorització 
de les aules

Tècniques de 
perfeccionament

Nou impuls a la 
ceràmica

La centralització de tallers 
propiciarà l’intercanvi en-
tre disciplines diferents 
i la proposta d’activitats 
més transversals, que fins 
ara estaven limitades per 
la logística entre dues lo-
calitzacions. Continuaran 
el taller d’escriptura i el 
taller d’introducció a l’es-
pectacle.

Les aules de música tam-
bé en sortiran beneficia-
des, ja que guanyaran 
metres i s’optimitzaran 
els espais, però la millora 
més destacada és la inso-
norització, que permetrà 
fer diferents classes si-
multàniament sense cau-
sar per judici a cap dels 
instruments.

La Capsa combinarà 
l’oferta formativa en arts 
plàstiques per a infants 
i adults amb l’oferta de 
workshops específics per 
al perfeccionament d’al-
guna de les disciplines 
que s’hi treballen. L’ob-
jectiu és poder millorar la 
tècnica d’alguns alumnes 
amb professors convidats.

Hi ha diferents propostes 
sobre la taula, però des de 
La Capsa es vol donar un 
nou impuls a la ceràmica, 
i el departament farà tot 
el possible per reactivar 
una disciplina que havia 
estat un referent a Ordino. 
S’intentaran recuperar els 
tallers de torn i motlle de 
cara al curs vinent.
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#Ordino a les xarxes

910 impressions 1,8% engagement
Millor servei a l’Escola de Música i La Capsa a les #vallselnord @comudelamassana 
#viuordino

903 impressions  5,2% engagement
Quin skate parc vols per #ordino? En parlem dilluns al #pij #viuordino 

893 impressions  1,5% engagement
L’Era d’Ordino acull del 7 al 20/05 el cicle #geografies amb múltiples mirades 
sobre l’Índia #viuordino @cresIEA

ordinoésviu

2.183
seguidors

El Comú us desitja un bon 
dia de la Constitució 

L’Escola andorrana i l’Escola francesa s’han sumat a la Cursa contra la Fam #ordinoesviu

L’Era d’Ordino acull el cicle 
cultural #Geografies

Com llueix la senyalització 
per a vianants al poble!

10.000 espelmes il·luminaran el 
nucli antic d’Ordino el 22 de juny

      98 m’agrada 12 10

9

        9 compartits
        1 comentaris

      66 m’agrada
      4 compartits
      0 comentaris

      37 m’agrada
    10 compartits

    1 comentaris

      57 m’agrada
   13 compartits
     0 comentaris      85 m’agrada  8 compartits  1 comentaris

    215 m’agrada     165 m’agrada  3 comentaris      183 m’agrada  2 comentaris

4 5

media   seguint      seguidors
000 000 000

tuits     seguint      seguidors
3291 645 3071

posts    seguint      seguidors
531 413 1.376

TOP TWEET ordinoesviu Top tweet 1 Top tweet 2

1
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Esports

L’AUTV rep 3.200 corredors i 450 voluntaris 
per celebrar els deu anys de la volta a un país

Albert Adellach: «Quan comencen a sentir el so 
de la gaita es pensen que ja són molt a prop del pic»

Es preparen 
animacions 
sorpresa per 
l’aniversari

Cims convoca 
una reunió 
el 27 de juny  
a l’ACCO

L’Andorra Ultra Trail Vallnord  
Edició X prepara moltes sorpre-
ses que no vol desvetllar. Es 
tracta d’animacions que refor-
çaran l’ambient a les arribades 
i a les sortides, totes des del 
poble d’Ordino, del 3 al 8 de ju-
liol. La prova registra enguany 
3.200 corredors i corredores 
inscrits en alguna de les sis cur-
ses que es proposen: Eufòria 
(233 km/20.000 m D+), Ron-
da dels Cims (170 km/13.500 
m D+), Mític (112 km/9.700 m 
D+), Celestrail (83 km/5.000 
m D+), Marató dels Cims (42,5 
km/3.000 m D+) i la marxa So-
lidaritrail (10 km/750 m D+). 
Aquesta serà la segona edició 
d’Eufòria, una cursa de màxim 
nivell tècnic que presentarà al-
gunes modificacions respecte 
al traçat inicial. Així, el pic de 
Rialb quedarà eliminat i es pas-
sarà directament del Port Vell al 
camí que uneix el refugi amb la 

portella de Rialb. El segon canvi 
substancial passa prop del pic 
del Comapedrosa, en què s’afe-
geix el pas pel pic de Baiau. I 
l’última modificació serà a la 
vall del Madriu, on s’elimina la 
portella de Setut i els corredors 
aniran directament al refugi de 
l’Illa i fins al pic de la Portelle-
ta, per tornar a baixar al pla de 
Vallcivera. L’última base de vida 
es farà al restaurant Solanelles, 
a sobre dels cortals d’Encamp. 
Els 150 corredors de la cursa 
més exigent aniran amb balisa 
GPS individual, i es permetrà 
la configuració d’equips, inicial-
ment per parelles. 
En total hi haurà 450 volunta-
ris que es tornaran a convocar 
el dia 27 de juny a l’ACCO per 
rebre les últimes instruccions. 
Una de les novetats és la col·la-
boració amb l’Agència Antido-
patge, que podrà fer controls 
durant la cursa. Albert Adellach fa sonar la gaita al pic del Comapedrosa per als corredors de l’AUTV. 

El voluntariat ha estat una peça 
clau en aquests deu anys de la 
cursa. Centenars de persones 
es bolquen any rere any a do-
nar suport als corredors i a l’or-
ganització en llocs estratègics. 
Però n’hi ha un de ben especial 
que espera els corredors amb 
els sons de la seva gaita. Es 
tracta de l’Albert Adellach. 

- No és gaire habitual trobar-te 
un gaiter al pic més alt d’un 
país mentre fas una cursa de 
muntanya... 
Va ser idea del Gerard Martínez; 
tot just començava a tocar l’ins-
trument quan m’ho va proposar, 
i el projecte de l’Ultra era no-
més una idea. No em va costar 
deixar-me convèncer.  

- I no ha fallat ni un any. 
El primer any va ser força dur 
perquè hi va haver tronada i, 

de fet, encara no he trobat la 
manera de treure’m el fred dels 
peus. Per les mans porto guants 
sense dits que em permeten to-
car igualment. Als corredors els 
aporta molt la música, però per 
mi també és molt gratificant. I a 
hores d’ara, penso que tots ho 
esperen i hi estan enganxats.  

- I quina cara hi posen, quan ve-
uen un gaiter? 
Alguns, de sorpresa, d’altres es 
posen a ballar o a cantar espon-
tàniament.

- És clar que els alegra el cor.
I ells a mi. És mutu.

- I el repertori, sempre toca les 
mateixes cançons? 
Jo vaig aprendre a tocar a la 
Casa de Galícia, així és que el 
meu repertori té moltes can-
çons gallegues. Intento que si-
guin sempre cançons alegres i 
quan estic sol ja faig les meves 
històries. Però m’adapto.

- Ah, però... fan peticions els 
corredors? 
Per un corredor escocès m’he 
après l’himne del rugbi Flower 
of Scotland. I un americà em va 
demanar Amazing Grace, ja és 
un fix. I si alguna no me la sé, 
doncs improviso. 

-Sona igual l’instrument a 
2.946 m d’altitud?
L’altitud i la humitat, sobretot, 
modifiquen el so. Després d’ho-
res tocant, les palletes s’en-
ganxen i no sonen. També et 
canses més per l’altitud quan 
omples el sac. 

- Es podria fer amb un altre ins-
trument o té una energia espe-
cial, la gaita?
El problema és que ha de ser 
un instrument fort, i la gaita la 
sents de molt lluny. De fet, quan 
els corredors estan al Forat de 
Malhiverns ja la senten i alguns 
es pensen que han arribat al 
pic... Un any vaig venir amb 
un tambor d’acompanyament. 
I també havia pensat portar 
l’acordió diatònic, que l’he co-
mençat a tocar, però si no es 
pot sentir la música de lluny, no 
té la mateixa gràcia.

- Són molts, els corredors que 
passen pel Comapedrosa?
Tres de les cinc curses passen 
per aquí; els corredors de l’Eu-
fòria, la Ronda i la Mític, tots 
arriben fins al pic. Jo m’hi ins-

tal·lo divendres a la tarda, pujo 
havent dinat i m’hi estic fins 
dissabte a les quatre de la ma-
tinada. 

- I el tempta participar en algu-
na de les curses?
No gens. M’encanta la munta-
nya, caminar i observar, havia 
estat bander, però mai m’he 
plantejat córrer. Però mentre hi 
hagi pulmons aquí seguiré.

«Vaig aprendre 
a tocar a la 

Casa de Galícia» Els corredors es troben 
amb el músic quan 

pugen al Comapedrosa
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Medi ambient

La biomassa lidera els consums energètics 
al CEO i permet un estalvi de 47 mil euros
L’aposta per l’ús de les energies 
renovables al CEO es consolida 
després que aquesta fos una 
prioritat en el pla estratègic de 
reforma de l’equipament. La in-
troducció d’alternatives al com-
bustible fòssil l’any 2014 situa 
el consum de biomassa en pri-
mer lloc (54%), seguit de l’elèc-
trica (31%), el gasoil (13%) i la 
solar tèrmica (2%). Les dades 
revelen un estalvi de 47.000 eu-
ros durant el 2017, tot i l’evolu-
ció de la freqüentació d’usuaris 
que, segons l’ocupació de les 
sales i la diversificació de l’ofer-
ta de classes, influeix directa-
ment en el consum elèctric i 
en la calefacció. Cal remarcar 
com s’ha invertit el percentatge 
de consum d’energies fòssils a 
renovables. Abans de la inver-
sió (2013), el gasoil ocupava el 
93% dels consums i l’energia 
elèctrica, el 7% restant.
Una altra dada destacable que 
registra el balanç de Medi Am-
bient és la disminució de les 
emissions de CO2, que passa 
dels 426 kg del 2013 als 152 
kg del 2017. El balanç energè-
tic ha tingut en compte alguns 
factors que poden fer variar els 

Moment de la instal·lació de la caldera de biomassa al CEO.

consums, com el preu del ga-
soil, que des del 2013 registra 
una davallada del 28,68%, tot 
i que es preveu que s’inverteixi 
la tendència. Segons el balanç, 

l’electricitat reflecteix un preu 
constant des del 2013. 
La caldera de biomassa es tro-
ba al 50% de la seva capaci-
tat, fet que en un futur a mitjà 

termini permetrà la distribució 
d’energia a altres edificis prò-
xims. Aquest projecte es troba 
actualment en fase d’estudi 
amb els agents implicats.

Reunió de tots els agents implicats a Beasain, al País Basc.

Nou impuls al patrimoni cultural del ferro als Pirineus
Els Itineraris Culturals Europeus 
són un programa dissenyat pel 
Consell d’Europa per recuperar 
els vincles i les connexions en-
tre territoris veïns i comunitats 
que comparteixen un passat 
comú. Relacions culturals, po-
lítiques i comercials que con-
formen el patrimoni d’aquests 
pobles, que prenen més relle-
vància en els llocs de frontera. 
La Ruta del Ferro als Pirineus 
agafa ara un nou impuls amb la 
implicació política de cinc terri-
toris: Andorra, Catalunya, l’Arie-
ja, Aquitània i el País Basc. Or-
dino centralitzarà la secretaria i 
vocalia de l’entitat, a través del 
Departament i la Conselleria de 
Turisme i Esports. L’associació 
s’ha trobat aquesta primavera 

a Igartza, Beasain, al País Basc. 
L’objectiu comú és promoure 
l’itinerari transfronterer dedicat 
al ferro i la importància que va 
tenir en l’evolució d’aquests po-
bles. Al Principat, la siderúrgia 
va ser el principal motor eco-
nòmic des de principi del segle 
XVII fins al XIX. 
Ordino té algun dels millors 
exemples històrics en la mina 
de Llorts i el camí dels tra-
giners, revalorat gràcies a les 
escultures públiques contempo-
rànies que hi ha instal·lades al 
camí Homes del Ferro. A la par-
ròquia també es conserven far-
gues, tot i que no són visitables, 
i es poden veure alguns treballs 
del ferro en baranes i reixes de 
cases i esglésies. 

Paradigma 
per a altres 
edificis
La Taula d’energia es va cre-
ar durant el mandat anterior 
amb la reforma del CEO, un 
equipament de referència 
que presentava un dèficit 
important. Els números han 
demostrat l’encert del treball 
transversal entre els depar-
taments de Medi Ambient i 
Esports per aplicar criteris 
d’eficiència energètica a la 
gestió econòmica. L’exem-
ple d’èxit permetrà aplicar 
aquests mateixos criteris a 
altres edificis públics de la 
parròquia. L’excedent de ca-
lor que genera la caldera de 
biomassa es reconduirà a 
l’edifici Casa Pairal, al nou 
Centre Sociocultural L’Estudi  
—a l’edifici de les Escoles Ve-
lles— fins a l’Andorra Congrés 
Centre Ordino, on hi ha l’Es-
cola bressol. En una segona 
fase, la xarxa podria abastir 
els domicilis particulars.
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Fem parròquia

Millora de l’enllumenat a la 
Clota Verda i a la Cortinada

Foto nocturna, on s’aprecia la millora aconseguida amb els nous fanals de llum led blanca.
Exemple d’indicadors al carrer dels Cóms. 

Feda il·luminarà Casa Rossell a l’estiu

El Departament d’Obres Públi-
ques ha enllestit el pla de millo-
ra de l’enllumenat públic en di-
ferents indrets de la parròquia. 
Al poble de la Cortinada s’ha fet 
una substitució parcial de nou 
fanals, en una primera fase que 
s’acabarà durant el proper exer-
cici. El conjunt de fanals nous 
s’ha instal·lat a la carretera ge-
neral (CG-3). 

Una altra zona que es benefi-
ciarà d’aquestes intervencions 
és la Clota Verda, a l’entrada 
d’Ordino, on s’han col·locat una 
vintena de fanals. Amb aquests 
últims ha quedat implantada la 
tecnologia led a tota la xarxa 
d’enllumenat de la via pública, 
per tal de complir amb els crite-
ris d’estalvi i eficiència energè-
tica. 

El conjunt arquitectònic de Casa 
Rossell serà un dels edificis del 
patrimoni que estarà il·luminat, 
gràcies al conveni que va sig-
nar la companyia elèctrica Feda 
amb el Ministeri de Cultura. La 
il·luminació artística s’estendrà 
a altres edificis i monuments 
del Principat. Declarat bé d’in-
terès cultural, Casa Rossell va 
cobrar un nou impuls el juny del 
2015 quan es va inaugurar la 
restauració del pati i l’hort de 
les Arnes i es van obrir les por-
tes per primera vegada. La il·lu-
minació donarà més notorietat 
a l’edifici del segle XV, ubicat al 
nucli antic, una casa que guar-
da un important llegat fami-
liar de la història i el patrimoni 
d’Andorra, una part del qual es 
pot veure a l’Era del Raser.

També s’instal·laran dos fanals 
al camp dels Camps, al Coll 
d’Ordino, en el revolt que dona 
accés a l’Hotel Babot, actual-
ment sense il·luminar. Aquesta 
carretera secundària (CS-340) 
que uneix les parròquies d’Ordi-
no i Canillo, tancada a l’hivern 
per seguretat i molt concorre-
guda a l’estiu, es va reobrir al 
trànsit el 25 d’abril.

Els senyals per a 
vianants, instal·lats

Exposició 
pública del 
POUP fins al 
3 de juliol

Ja s’han col·locat els 13 su-
ports amb 22 indicadors per 
als principals llocs d’interès 
del poble d’Ordino. El con-
seller de Turisme i Esports, 
Jordi Serracanta, va ser l’en-
carregat de presentar la nova 
senyalització per a vianants, 
que ha de millorar la informa-
ció turística i ciutadana. El 

Durant noranta dies, des del 
5 d’abril, tothom qui ho vulgui 
pot consultar la revisió del 
Pla d’Ordenació i Urbanisme 
de la parròquia (POUP), en 
període d’exposició pública a 
la sala de reunions del CEO. 
El nou text que ara s’exposa 
inclou les modificacions que 
s’adapten al nou cadastre 
que es va aprovar el 2014. 
Una de les novetats impor-
tants que aporta la revisió 
del POUP és la separació de 
terrenys i propietats de Casa 
Rossell de les unitats d’actua-
ció de les quals formava part. 

responsable creu que ajudaran 
també en situacions puntuals 
com els dies de la prova An-
dorra Ultra Trail, en què es rep 
la visita de milers de persones. 
Els senyals estan perfectament 
integrats en el paisatge urbà i 
la nomenclatura s’acompanya 
d’una icona fàcilment identifi-
cable per reconèixer els serveis.
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Activitats

L’skate parc vol formar part d’una nova zona 
esportiva exterior a la Planada dels Camps
Més a prop de ser una realitat, 
el nou skate parc d’Ordino po-
dria formar part d’una zona es-
portiva exterior que se situaria a 
la Planada dels Camps, al costat 
de l’Escola de Segona Ense-
nyança. L’ampliació de l’Escola 
francesa, ara fa quatre anys, va 
comportar la retirada de l’skate 
parc, una instal·lació que els in-
fants i joves de la parròquia no 
s’han cansat de reclamar men-
tre es buscava un emplaçament 

definitiu i adequat al seu públic. 
En el terreny, de prop 3.900 m2, 
s’hi podrien incloure altres ins-
tal·lacions esportives i lúdiques, 
com ara un pump track, un cir-
cuit amb desnivells que pot ser-
vir també per a patins i bicicle-
tes. Una altra opció seria obrir 
una àrea de street workout, en 
auge per a la pràctica de l’exer-
cici exterior en nuclis urbans. 
Després de proposar la ubicació 
més idònia, caldrà avançar en 
la cessió dels terrenys privats. Esports i Joventut van coordinar la reunió amb els joves per dissenyar el futur skate parc.

L’encert ha estat convocar els 
futurs usuaris a una trobada al 
PIJ per acabar de prendre les 
decisions abans de tancar el 
projecte amb la participació dels 
principals interessats. La reunió, 
coordinada per Esports i Joven-
tut, es va fer al mes de maig i hi 
van prendre part una quinzena 
de joves, a més d’alguns mem-
bres de l’associació de ska-
ters d’Andorra, que van donar 
la seva visió del projecte, que 

complementarà altres ofertes ja 
existents en altres parròquies. 
En el projecte que es perfila hi 
ha la voluntat d’habilitar un es-
pai verd que es pugui integrar 
en aquesta nova zona esportiva 
i lúdica, que cobreix una franja 
d’edat que veu reduïda la seva 
oferta d’oci al carrer, ja que  la 
majoria de parcs i activitats ex-
traescolars estan enfocades a 
infants menors de 12 anys. Al 
terreny proposat hi ha previst 
crear-hi una zona d’aparcament. 

 Es convoquen 
a una reunió els 

joves i l’associació 
de skaters

 S’estudia 
habilitar-hi una 
zona verda i un 

aparcament

Vista aèria del nucli urbà des del bosc de l’Esquella.

Ordino estrenarà un circuit d’orientació 
permanent a la zona de Redort i Segudet
L’esport i l’aventura van de bra-
cet en una nova proposta per a 
tots els públics que s’estrena-
rà aquest estiu. Es tracta d’un 
circuit permanent d’orientació 
amb setze fites, un recorregut 
prop del nucli urbà d’Ordino, 
que se situarà a la zona que va 
del poble de Segudet al bosc de 
Redort. L’avantatge del circuit 
és que serà fix i tothom podrà 
fer l’activitat quan vulgui, en 
grup, en família o individual-
ment. La zona de sortida i arri-
bada serà el parc infantil Prat 
de Call. L’usuari tindrà un mapa 
per orientar-se, on trobarà mar-
cades les diferents fites. No és 
imprescindible, tot i que es re-
comana l’ús d’una brúixola. El 
Comú instal·larà panells infor-
matius amb les recomanacions 
i instruccions per fer el circuit. 
El mapa, que es distribuirà en 

comerços del poble, contindrà 
una llegenda on s’especificaran 
els diferents tipus de terreny de 
la zona per situar-los i trobar les 
fites. Així, per exemple, s’indica-
rà si estem en terreny rocós o 
boscós. Un cop es trobi la fita, 
s’haurà de verificar el codi i pin-
çar la casella corresponent del 
quadre de control, d’aquesta 
manera es deixarà constàn-
cia del pas del participant. El 
circuit, dissenyat desinteres-
sadament pel guia Francesc 
Poujarniscle, està pensat per 
desplaçar-se per camins sense 
gran dificultat ni perill. L’equi-
pament és fonamental, com 
en qualsevol activitat a la mun-
tanya: cal portar roba còmoda 
adequada a les condicions me-
teorològiques i calçat de mun-
tanya. El circuit complementa 
altres recorreguts d’Andorra.

Recaptació 
de 4.000 € 
de La Capsa
La subhasta d’art benèfica 
convocada per La Capsa, 
espais de creació, ha recap-
tat enguany 4.855 euros. 
La xifra correspon a les 45 
obres venudes i a  les entra-
des. L’import anirà destinat 
a  l’entitat solidària Obrim-
los Obrim-les, que invertiran 
els diners en la compra d’ali-
ments frescos i productes 
de primera necessitat per a 
camps de refugiats de Grècia 
i Turquia.  L’acte va tenir lloc 
el 13 de maig al Món Bohe-
mi, a la Massana, en el marc 
d’Andoflora. La subhasta és 
una acció solidària que té 
l’art com a element verte-
brador i obre la participació 
a tots els artistes nacionals, 
alguns dels quals han fet la 
donació de l’obra de forma 
desinteressada. 
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Gent gran

Domingo Calvet: «El voluntariat és necessari 
i és una experiència molt gratificant»

Domingo Calvet s’ha incorporat com a vocal a l’Associació Gent Gran d’Ordino. 

      Èxit del 
Campionat 
nacional

Som una associació 
sense ànim de lucre 
creada per fer gaudir 
de les muntanyes, tant 
a l’estiu com a l’hivern, 
a les persones amb di-
versitat funcional, po-
sant al seu abast tots 
els mitjans humans 
i mecànics (cadires 
adaptades) per fer-ho 
possible.

HI ARRIBAREM

L’Associació de Gent Gran d’Or-
dino (AGGO) va organitzar per 
primera vegada el Campionat 
nacional de jocs de taula de la 
gent gran. La sessió va tenir lloc 
a l’Andorra Congrés Centre d’Or-
dino (ACCO) el 28 de febrer i hi 
van participar una trentena de 
padrins i padrines procedents 
de totes les Cases Pairals d’An-
dorra. No hi van faltar les par-
tides de botifarra (a la foto), on 
vam veure jugar, entre d’altres, 
mossèn Ramon de Canillo. El 
dòmino, la brisca o el Rummikub 
van ser altres jocs proposats.

Optimista de mena i per con-
venciment, el Domingo Calvet 
és una persona activa que tro-
ba temps per ser a tot arreu.

- Tot i estar jubilat, vostè no sap 
què és avorrir-se, 
No gens, no tinc temps. Entre 
l’esquí escolar, l’associació Hi 
Arribarem, l’AUTV i ara l’Associa-
ció de Gent Gran (AGGO), estic 
ben entretingut. 

- Com es porten els nens, a l’es-
quí? 
Sóc el iaio i m’emporto sempre 
els que volen més canya, així és 

que ells s’ho passen pipa i jo 
més. 

- I què ho fa, aquestes ganes de 
col·laborar arreu?
Quan fas de voluntari et plan-
teges qui faria aquesta feina si 
no hi fossis. El voluntariat és 
necessari i és una experièn-
cia molt gratificant. Ara, amb 
l’AGGO, estem estirant a veure 
si impliquem tots els padrins i 
s’animen a venir per participar 
en les activitats que fem des de 
la Casa Pairal.

- O sigui que no troba a faltar 

la seva vida activa d’abans de 
jubilar-se.
Al contrari, vaig acabar ben fart 
de treballar. Érem pagesos a 
Sabadell, i ramaders. Teníem 
setanta vaques de llet i arbres 
fruiters. El sabor de la fruita 
agafada de l’arbre sí que el tro-
bo a faltar, però res més. Ens 
vam desprendre de tot, fins i 
tot la motoserra, em vaig ven-
dre. No em trobareu ni a l’hort 
treballant ni caminant per fer 
cames, només per collir bolets.

- I del Vallès cap a Ordino...
Ja fa dotze anys que vam venir 

a viure a Andorra, primer a la 
Cortinada, però érem uns fixos 
de cap de setmana. Sempre 
anàvem a esquiar al Pas i un 
dia que vam descobrir Arcalís, 
la meva dona i jo ens vam ena-
morar de l’estació; és màgica i 
allà se’n van tots els mals.

- Hi Arribarem ha tingut molt 
bona acollida a Ordino.
Cada dia sumem nous volun-
taris, la gent viu l’experiència 
i repeteix. Som al voltant d’un 
centenar de persones i no hi ha 
socis, és obert perquè tothom 
qui vulgui pugui participar en 

les activitats que fem. El Comú 
ens ha donat un gran suport i 
ens agrada aquesta vall, ja te-
nim programada la sortida al re-
fugi Borda de Sorteny, que serà 
al setembre. Hem estat dues 
vegades a l’Estanyó, i aquest 
estiu farem Tristaina per fer-ho 
assequible a tothom. 

- Així ha complert el seu somni 
de viure entre pics?
De fet no. La meva il·lusió era 
retirar-me davant del mar i dedi-
car-me a pescar. I aquí estic bai-
xant pistes. Els fills tiren molt i 
ells han trobat el seu lloc. 
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- Com ha estat el pas de conse-
llera a cònsol menor? 
Ha estat un canvi important. 
Tenia l’avantatge de conèixer el 
funcionament i la dinàmica in-
terna del Comú, com s’organit-
zen les comissions, les juntes... 
Però el càrrec de cònsol exigeix 
una inversió molt més gran de 
temps, dedicació i responsabi-
litat. La visió és més àmplia i 
més global. És un aprenentatge 
constant.

- Quan estava al capdavant 
d’Educació i Joventut es van 
introduir a Ordino els Consells 
d’Infants. Quina valoració en 
fa?
Positiva, han sorgit projectes i 
idees molt bones. Des d’UNI-

CEF, totes les parròquies hem 
rebut el reconeixement de «par-
ròquia amiga de la infància» i 
això és en gran part gràcies al 
treball del Consell d’Infants. La 
participació en la vida social i 
cultural del lloc on vius des de 
la infantesa és positiva. Sant 
Julià va ser la primera parròquia 
a introduir-los i allà es fan ses-

entrevista

Entrevista

Gemma Riba: «L’Estudi serà el centre de la vida cultural, 
social i educativa, al costat de les escoles i el parc»

Gemma Riba, cònsol menor, es va incorporar a la política el desembre del 2015 com a consellera d’Eduació, Cultura, Joventut i Benestar Social. 

sions de Consell en tota regla. 
Nosaltres ho hem engegat amb 
la complicitat de les escoles, on 
s’escullen els representants. 
Forma part de l’horari lectiu i 
totes les propostes que fan les 
treballen prèviament a classe. 
Però a Ordino tenim la sort de 
ser petits i és fàcil fer arribar als 
polítics qualsevol neguit que pu-
guin tenir els ciutadans. La visió 
infantil és sempre enriquidora 
i sorprenent, ja que diuen les 
coses tal com les senten, sense 
cap filtre.

- Un altre propòsit des que es-
tava al capdavant de Cultura és 
haver recuperat festes i tradici-
ons de l’Ordino d’abans.  
Aquest Nadal, la representació 

de l’Óssa ha estat un èxit, però 
el mèrit és de tots aquells que 
s’hi han bolcat i implicat volun-
tàriament, a més de la partici-
pació d’entitats culturals com 
l’Esbart Valls del Nord, el Grup 
Artístic i la Coral Casamanya. 
L’any passat vam fer el Judici 
dels Contrabandistes pel Car-
naval i enguany se n’ha fet la 

segona edició. Hi ha molta gent 
al darrere que ha apostat per 
no perdre aquesta part de la 
nostra història i del nostre patri-
moni cultural. Al ball de l’Óssa 
fins i tot vam retrobar voluntaris 
que ja hi participaven abans. I, 
com a novetat, aquest any, des-
prés de més de vint anys, tor-
narem a veure rodar les falles. 
S’havia fet algun any, com arreu 
per Sant Joan, però els fallaires 
d’Ordino les traslladaran a la re-
vetlla de Sant Pere, la festa par-
roquial. L’any que ve també tin-
drem un Roser especial, ja que 
es compliran cinquanta anys 
del traspàs de tres dies festius 
de la festa major de Sant Corne-
li al Roser, que es van desplaçar 
a l’estiu. 

- La participació ciutadana és 
cada vegada més gran en tot. 
Aquesta és la nostra intenció 
i ha d’anar creixent. La convo-
catòria del PIJ per crear el nou 
skate parc n’és un exemple. Els 
joves són els principals interes-
sats a tenir aquestes instal·la-
cions, i ells saben millor que 
ningú què volen i què necessi-
ten. La resposta a la convocatò-
ria ha estat molt satisfactòria. 
La nostra responsabilitat com 
a polítics és escoltar tothom, 
tant si el que exposen són ne-
cessitats com suggeriments o 

crítiques. Reitero que a Ordino 
tenim la sort que tots ens conei-
xem i som propers; encara que 
posem molts canals de comu-
nicació oberts per escoltar el 
ciutadà, que també són neces-
saris, el tracte humà no s’ha de 
perdre. 

- Per primera vegada s’ha vist 
la implicació del sector privat 
amb la creació de l’Associa-
ció d’Hotelers i Comerciants 
(AHCO). 
Així és, i n’estem molt satisfets. 
Hem seguit les línies de treball 

per trobar les eines i els òrgans 
necessaris per dinamitzar la 
parròquia, que té molt valor 
paisatgístic, però també cal po-
tenciar l’activitat, i sobretot fora 
de la temporada alta. L’AHCO 
és l’interlocutor ideal. Al llarg 
de la legislatura s’han fet acti-
vitats conjuntament amb els co-
merciants de la parròquia, com 
per exemple per l’arribada del 
Tour el 2016 o la Fira de Nadal. 
Tots sortim reforçats d’aquesta 
suma de sinergies entre el sec-
tor públic i el privat.

- I on trobem l’equilibri?
Tenim una oferta molt potent 
quant a esports d’hivern i de 
muntanya, el Parc Natural i 
també molt patrimoni, museus 
i llocs d’interès: treballem per-
què la gent vingui i es quedi a 
Ordino. 

- Després de molt batallar, 
sembla que es podrà recuperar 
l’hotel Casamanya.
Esperem que sigui així, aquest 
és el nostre objectiu: trobar-li 
un nou ús. El 29 de març pas-
sat vam signar un conveni amb 

el Quart d’Ordino en què s’es-
tableix de quina manera els 
béns del Quart es cedeixen al 
Comú. Aquests béns s’agrupen 
per destinar-los a ús públic, a 
excepció de l’hotel Casamanya 
que, a part de tenir un ús pú-
blic, podria estar supeditat al 
fet que la funció que se li doni 
pugui aportar un valor afegit al 
poble d’Ordino. El conveni té un 
caràcter general, però l’objec-
tiu és gestionar millor aquests 
béns públics amb els recursos 
que tenim al Comú, i el conve-

«Dels Consells d’Infants n’han 
sortit bones idees. La visió infantil 

és enriquidora i sorprenent»

«Tots sortim beneficiats 
d’aquesta suma de sinergies 

entre el sector públic i el privat»
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ni permet fer-ho d’una manera 
més àgil.

- El que sí que ja és una reali-
tat és la reforma de les Escoles 
Velles.
Es tracta d’un altre edifici histò-
ric que estava en desús, decla-
rat bé d’interès cultural per la 
seva arquitectura del granit. Ca-
lia fer-hi una inversió important 
per adequar-se a la normativa 
i a les exigències d’edifici cata-
logat. Finalment, serà el centre 
de la vida cultural, social i edu-
cativa de la parròquia, al costat 
de les escoles, l’escola bressol i 
el parc de Prat de Call. L’objec-
tiu és que sigui molt dinàmic i 
tingui les portes obertes a tot-

hom. El Centre Sociocultural 
L’Estudi s’inaugurarà el 29 de 
setembre.

- Un altre projecte que depèn 
de la reforma d’un edifici serà 
la Casa de la Muntanya, on hi 
ha actualment la ludoescola, a 
la Casa Ferino.
És un altre dels projectes im-
portants del mandat que ens ha 
de posicionar com a referent en 
els sectors de l’esport i la mun-
tanya. Volem especialitzar-nos, 
ja que actualment a Ordino ja 
tenim entitats com l’EPFEM o el 
Centre de Tecnificació, i se’n po-
den atreure d’altres. La Casa de 
la Muntanya neix amb l’objec-
tiu de potenciar i promoure les 

activitats i iniciatives lligades a 
la muntanya i vol ser un espai 
obert i polivalent: un espai d’in-
terès, interactiu i atractiu per al 
públic en general, un punt d’in-
formació especialitzat per als 
turistes i la gent del país que 
vulguin programar una sortida 
a la muntanya o simplement 

vulguin saber més coses de les 
muntanyes del Principat. També 
es pensa com un espai d’inter-
canvi i de creació compartida 
per als professionals del sector, 
i com un indret amb les eines 
tecnològiques més avançades 
per poder fer tot tipus de pre-
sentacions, ja sigui proves es-
portives o altres, i seguir-les en 
directe. La Casa de la Muntanya 
acollirà l’actual Oficina de Tu-
risme i el coworking del clúster 
d’esports. Volem que sigui un 
espai transversal, amb la com-
plicitat d’actors tan importants 
com Actua, el CENMA i l’Obser-
vatori de la Sostenibilitat, sense 
oblidar col·lectius públics i pri-
vats relacionats amb el món de 
la muntanya i dels esports.

- Aquests projectes impliquen 
un canvi de tendència impor-
tant en el capítol d’inversions?
Sí, i així ho havíem previst en el 
marc pressupostari, i després 

de la revisió per al pressupost 
2018 la partida destinada a in-
versió és de 6,3 milions d’euros 
per a tot el mandat. Això no im-
pedeix que seguim reduint l’en-
deutament, al qual s’està desti-
nant 1 milió d’euros l’any, cosa 
que fa preveure que l’any 2019 
el deute del Comú serà d’uns 

12,5 milions d’euros i queda-
rà sempre per sota del sostre 
d’endeutament.

- Amb els canvis a la societat 
SECNOA, les perspectives enca-
ra semblen més bones. 
A partir de l’1 de juny, SAETDE 
serà l’accionista majoritari de 
SECNOA. Aquesta entrada d’un  
soci privat marca un canvi molt 
positiu per al camp de neu i 
també per a la parròquia, que 
en sortirà beneficiada i perme-
trà més inversió a Ordino. El 
camp de neu tindrà una capa-
citat inversora que cap adminis-
tració podria assumir.

- I a què es dedicaran ara 
aquestes aportacions?
Tenim previstes millores a la via 
pública i als diferents pobles 
d’Ordino. Una partida important 
també es destinarà a la nova 
zona ludicoesportiva de la Pla-
nada dels Camps. La idea és 

ampliar l’oferta per a un públic 
jove amb instal·lacions com un 
pump track o habilitar un street 
workout per fer entrenaments. 
Pensem que la ubicació és ide-
al, al costat del Centre de Tec-
nificació, freqüentat per espor-
tistes i pels alumnes de Segona 
Ensenyança. Hauria de ser un 
espai d’esport, joc i lleure, on 
evidentment caldrà també ha-
bilitar una zona verda. A partir 
de la reunió amb els joves pro-

jectarem les idees i les farem 
realitat en funció del pressu-
post que hi puguem invertir i de 
la disponibilitat dels terrenys. A 
banda, el Govern projecta tam-
bé adequar un aparcament en 
aquella zona. 

- El Centre Esportiu també està 
pendent de l’última reforma. 
Sí, aprovada i consensuada per 
fases, que s’ha projectat a deu 
anys de vista. Es fa per acabar 
d’optimitzar els espais i resol-
dre el problema de capacitat 
dels vestidors, amb una millor 
distribució per col·lectius, com 
ara els infants que fan les acti-
vitats esportives extraescolars 
al Centre. Les obres no comen-
çaran fins a la tardor d’enguany, 
quan La Capsa marxi a L’Estu-
di, el nou edifici sociocultural, i 
l’espai que deixi serà ocupat pel 
CEO. La reforma també planteja 
la millora dels accessos, amb 
la creació d’un edifici annex 
que contindrà la recepció i les 
oficines i donarà l’entrada prin-
cipal al Centre, a la part baixa, 
des del pàrquing Prat de Vilella. 
Es preveu que aquest edifici 
connecti amb la plaça de l’Ofici-
na de Turisme. 

- I per a l’ACCO es trobarà algu-
na solució? 
Hi treballem des de fa més de 
tres mandats. Esperem alguna 
proposta ferma que sigui d’inte-
rès per a la parròquia i, de fet, 
han sortit dos concursos que 
malauradament van quedar de-
serts. Mentrestant, hem apro-
fitat l’espai tant com hem po-
gut. Aquest any vam acollir les 
V Jornades Tècniques de Neu 
i Allaus, s’hi han fet presenta-
cions, brífings i àrea de logística 
en proves esportives i el circuit 
d’educació viària gràcies a un 
conveni. Confiem trobar-hi solu-
ció aviat.

    PERFIL

Lloc de naixement 
L’Aldosa de Canillo  
 
Data de naixement 
11/06/1977
 
Professió
Professora de llengua francesa 
 
Aficions
La natura, la muntanya 
i la lectura

«Gràcies al conveni amb el Quart 
d’Ordino, la gestió d’aquests 
béns públics serà més àgil»

«Esperarem
que ens arribi una 

proposta ferma 
per a l’ACCO»
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Viure Ordino

L’app Ordino és viu arriba a l’usuari
1.000 i es posa al servei de l’APAEFO

El cònsol major i la presidenta de l’APAEFO encaixen després de signar el conveni.

L’agent de circulació Xavier Bausili rep els infants al circuit que s’ha habilitat a l’ACCO.

El cònsol major d’Ordino, J. Àn-
gel Mortés, i la presidenta de 
l’Associació de Pares de l’Escola 
Francesa d’Ordino (APAEFO), Nú-
ria Soriano, van signar al maig 
un conveni de col·laboració grà-
cies al qual l’Escola guanya un 
nou canal de comunicació amb 
els pares. Es tracta de l’app ‘Or-
dino és viu’, que tindrà un nou 
canal de subscripció amb el nom 
d’APAEFO. El conveni s’estableix 
per un any, renovable, i el seu ús 
es limitarà als continguts i les 
informacions relatives als alum-
nes. Els usuaris només s’hauran 
de descarregar al telèfon mòbil 
l’app Ordino és viu i obrir el nou 
canal al menú de les subscrip-
cions, dins la Configuració. Fins 
ara, les comunicacions als pa-
res es feien a través del correu 
electrònic, amb una freqüència 
d’entre un i tres missatges al 
mes. La presidenta ha agraït 
que el Comú cedeixi aquest ca-
nal de comunicació, ja que és un 
bé per a la parròquia i suposa un 
estalvi important per a l’associa-
ció. Mortés ha remarcat la im-
portància d’aquest conveni, que 
«optimitza una eina del Comú i, 
un cop més, es posa al servei 
de la ciutadania». Actualment, 
a l’Escola Francesa d’Ordino hi 
ha 242 alumnes matriculats. De 
moment, el servei es limitarà a 
l’Escola Francesa, que ha mos-
trat interès en l’eina. 
L’app Ordino és viu ha arribat 
als 1.000 usuaris des que es 
va posar en marxa el gener de 
2017 i s’ha posicionat com el ca-

nal més directe per informar els 
habitants d’Ordino. La resposta 
ciutadana al push ha estat molt 
positiva, ja que també pot utilit-
zar l’app com una línia directa 
amb el Comú per comunicar les 
incidències a la via pública. No 

es descarta ampliar aquest ser-
vei a altres col·lectius. Els usua-
ris habituals de la subscripció al 
Comú d’Ordino reben una mitja-
na de dos push setmanals, en 
els quals s’informa de les prin-
cipals activitats que tenen lloc 

a la parròquia. El CEO també té 
el seu canal propi de notícies, a 
través del qual informa els socis 
de tancament per festius, sorti-
des i activitats extraordinàries o 
possibles canvis en els horaris 
de les activitats programades.

Ruta literària 
per recordar 
‘la Sumpta’ 

Ordino estrena ruta literària 
aquest estiu per commemo-
rar els vint anys de la pu-
blicació de la novel·la Últim 
estiu a Ordino, de Joan Peru-
ga, que ha reeditat Editorial 
Andorra. L’obra descriu la 
bellesa de la vall d’Ordino 
a través dels ulls de la seva 
protagonista, la Sumpta, filla 
de Don Guillem, l’hereu de 
la casa d’Areny-Plandolit, ac-
tualment museu. 
El passejant lector descobri-
rà els principals escenaris 
que conformen l’imaginari 
de la Sumpta, que encarna la 
decadència d’un món en una 
salut fràgil i un esperit nos-
tàlgic. L’evocació al paisatge 
d’Ordino és constant en la 
novel·la i ara donarà vida a 
un recorregut de nou punts, 
que comença a l’Oficina de 
Turisme, es deté en les prin-
cipals cases pairals, recupe-
ra la presència de mossèn 
Cinto Verdaguer, s’enfila pel 
camí de Segudet i retorna a 
la vall amb nova parada a la 
plaça Major i a l’església par-
roquial de Sant Corneli i Sant 
Cebrià. 

Un circuit d’educació
viària a l’ACCO
Els escolars de diferents cen-
tres del Principat, procedents 
d’Ordino, la Massana, Andorra 
la Vella i Sant Julià de Lòria, han 
utilitzat durant aquest curs es-
colar les sales de l’Andorra Con-
grés Centre d’Ordino (ACCO) per 
introduir-se en l’educació viària. 
L’entesa ha estat possible grà-
cies a un conveni signat aquest 
mateix any entre el Ministeri 
d’Educació i el Comú d’Ordino. 
Concretament, les sales Llorts, 
Arans i Sornàs han estat els es-
pais formatius on s’ha instal·lat 
el circuit d’educació viària. La 
cessió de les instal·lacions s’ha 

fet de forma gratuïta assumida 
pel Comú. 
Les sessions van començar al 
mes d’abril i s’han allargat fins 
al juny. 
El Programa d’educació vià-
ria es va posar en marxa l’any 
2000. S’adreça als infants d’en-
tre 4 i 16 anys i té com a ob-
jectiu formar i fer prevenció per 
evitar els accidents. Els infants 
aprenen a moure’s per la xarxa 
viària i a circular amb patinets 
elèctrics, bicicletes i altres ginys. 
La conscienciació des de ben 
petits vol formar conductors res-
ponsables en el futur. 
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La col·lecció del 2008 es va exposar a la Casa Pairal.

L’Art Camp farà tallers sobre la resolució de conflictes

L’Índia atrapa el públic de la segona edició 
del cicle ‘Geografies’ amb 450 espectadors 

Guillamet, Riba i Padrol, en la presentació del cicle. A la dreta, Jover i Riba als parlaments d’inauguració, a L’Era d’Ordino.

Sabrina i Roland Michaud es miren davant les seves imatges exposades.

L’Institut d’Estudis Andorrans 
ha mobilitzat 450 persones en 
la segona edició del cicle cul-
tural Geografies, que ha tingut 
lloc del 7 al 20 de maig a L’Era 
d’Ordino, en col·laboració amb 
el Comú d’Ordino. El progra-
ma, dedicat a l’Índia, ha acollit 
disset activitats gratuïtes i una 
exposició de fotografia de Ro-
land i Sabrina Michaud, que ha 
vertebrat el cicle. Conferències 
i col·loquis, projeccions, dan-
sa, cinema i degustacions han 
servit per acostar el públic a un 
país caracteritzat pels contras-
tos i per la seva multiculturali-
tat. Els continguts del programa 
i els seus convidats han estat 
coordinats per l’editor i fotògraf 
Albert Padrol. L’espiritualitat i 
la filosofia han tingut un paper 
destacat en el programa, amb 
convidats de primer ordre com 
Agustí Pàniker, Alexis Racionero 
i Òscar Pujol. L’exotisme i els co-
lors de l’Índia han quedat repre-
sentats amb l’organització d’un 
taller d’espècies i una exhibició 
de dansa clàssica kathak, a càr-
rec de la companyia de balla-
rines de l’Escola de Shreyashee 
Nag, que va ser l’acte amb més 
poder de convocatòria, amb 48 
assistents. L’han seguit la inau-
guració a càrrec de Pere Vilano-
va, amb la xerrada «L’Índia i el 
seu context», que va congregar 
45 persones, i la conferència de 

L’IEA confirma 
L’Era d’Ordino 
com a seu

Contribuir a un món millor a 
través de l’art és l’objectiu de 
la Trobada Internacional d’Ar-
tistes Art Camp, que organitza 
la CNAU (Comissió Nacional 
Andorrana per la Unesco) a 
Ordino, cada dos anys des del 
2008, amb el suport del Comú i 
el patrocini actual de FEDA. Deu 
anys després, l’esdeveniment 
multicultural que ha convidat 
artistes de més de vuitanta paï-
sos i té representació dels cinc 
continents, continua tenint com 
a prioritat l’entesa i l’apropa-
ment de totes les cultures del 
planeta. L’edició d’enguany, del 

10 al 21 de juliol, tindrà com a 
novetat uns tallers sobre media-
ció i resolució de conflictes que 
aniran a càrrec de Ramon Tena, 
segons ha explicat el secretari 
general de la CNAU, Jean Mi-
chel Armengol. Enguany hi par-
ticipen una trentena d’artistes, 
dos dels quals de representació 
nacional, Ainara Revuelta i Ari-
adna Segura. Els tallers s’inte-
graran en el programa de xerra-
des que faran els artistes cada 
dos dies per donar a conèixer el 
seu país, i s’agruparan per regi-
ons. Tindran lloc al CEO i es fa-
ran al vespre, obertes a tothom 

que vulgui compartir la realitat 
social i cultural dels artistes 
participants. Les sessions de 
pintura, que es faran a la sala 
La Buna, també estaran ober-
tes a tothom, i de fet els artis-
tes esperen la visita del públic 
per compartir la seva experièn-
cia durant aquestes dues set-
manes de treball intens. Com 
a novetat, enguany comencen 
les exposicions itinerants pels 
set comuns amb la col·lecció de 
la primera edició (2008), extre-
ta del fons que conté 550 pin-
tures, que any rere any podrà 
conèixer tothom.

Pàniker «La fascinació d’Orient», 
que en va reunir 44. El minis-
tre d’Educació i Ensenyament 
Superior, Èric Jover, juntament 
amb la cònsol menor, Gemma 
Riba, van ser les autoritats en-
carregades d’obrir l’acte. 
El director de l’IEA, Jordi Guilla-
met, ha confirmat la continuïtat 
del cicle, que es va presentar 
l’any passat amb el Japó com 
a protagonista. «Hem superat 
les expectatives, tot i que érem 
conscients de la fascinació que 
pot generar un país com l’Ín-
dia», ha explicat Guillamet, que 
també ha confirmat que L’Era 
d’Ordino serà la seu de les futu-
res edicions.
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Reportatge

El Consell aprova la liquidació de pressupost 
del 2017 amb un superàvit de 720 mil euros

Els comptes del 2017 van que-
dar aprovats en sessió de Con-
sell de Comú el 26 d’abril, amb 
uns ingressos d’11.529.657,97 
euros i unes despeses de 
10.808.922,20 euros, el que 
suposa un superàvit liquidat de 
720.735,77 euros. L’exposició 
dels números del 2017 va anar 
a càrrec de la consellera de Fi-
nances i Pressupost, Maria del 
Mar Coma, acompanyada de 
l’interventor del Comú, Quim 
Anglada. 
S’ha liquidat el 89,64% de la 
despesa total pressupostada 
inicialment. La despesa cor-
rent ha augmentat un 3,76% 
respecte a l’any anterior, per 
l’increment del capítol destinat 
a consum de béns i serveis. Les 
principals variacions correspo-
nen a la reparació i conservació 
de maquinària i instal·lacions, 
amb un augment del 8,22%; els 
subministraments, per la puja-
da de carburants, amb un aug-
ment del 10,88%, i el treballs 
realitzats per altres empreses, 
amb un augment més significa-
tiu, del 77,08%. Aquest concep-
te inclou la redacció del POUP, 
els serveis de treta de neu i el 
nou contracte de recollida de 
residus que van adjudicar con-
juntament els comuns. D’altra 
banda, han disminuït les despe-
ses financeres en un 10,23% en 
comparació amb l’any anterior. 

Compareixença davant dels mitjans de Coma i Mortés, després del Consell.

Les subvencions s’han mantin-
gut amb una petita variació ne-
gativa del 0,33%, i les depeses 
de personal han disminuït lleu-
gerament un 1,41%. 
Els ingressos han estat molt 
similars als de l’any anterior. 
Els corresponents als impostos 
indirectes han augmentat lleu-
gerament a causa de la modifi-
cació que es va fer l’any passat 
sobre l’impost dels rendiments 

arrendataris. Hi ha hagut també 
un lleuger augment de la pobla-
ció, que ha comportat un petit 
increment de la recaptació de 
l’impost tradicional de foc i lloc. 
D’altra banda, i tot i haver estat 
molt prudents, no s’ha assolit 
l’import pressupostat de l’im-
post de la construcció, ja que 
s’estava revisant el Pla d’urba-
nisme i, per tant, entenem que 
s’està en espera de les modifi-
cacions. Pel que fa a les taxes 
i altres ingressos, han augmen-
tat un 6,22% respecte a l’any 
anterior; en aquest capítol des-
taca l’augment d’ingressos en 
aparcaments, l’Escola bressol i, 

Lleuger 
increment 
de l’impost 
de foc i lloc 

Disminució de 
les despeses 
financeres 
en un 10,23%

LIQUIDACIÓ 2017 Pressupost
inicial 2017

Pressupost  
modificat 2017

Compromès 
2017

Liquidació 
2017

Liquidació 
2016

Variació 2015-2016
abs.

Variació 2016-2017
%

Ingressos corrents 
Despeses corrents

7.231.296,84 
7.231.296,41

7.243.713,84 
7.490.598,89

6.683.380,24 
6.950.111,67

6.683.380,24 
6.683.380,24

6.441.351,45
6.441.351,45

242.028,79 
242.028,79

3,76% 
3,76%

RESULTAT CORRENT 0,43 -246.885,05 -266.731,43 0,00 0,00 0,00

Ingressos de capital
Despeses d’inversió

4.827.174,73
2.105.875,16

4.827.174,73
2.866.100,69

4.846.277,73
2.108.170,04

4.846.277,73
1.407.220,05

4.923.007,53
763.546,32

-76.729,80
643.673,73

-1,56%
84,30%

RESULTAT OPER. CAPITAL 2.721.299,57 1.961.074,04 2.738.107,69 3.439.057,68 4.159.461,21 -720.403,53 -17,32%

Variació financera d’actius
i passius financers 2.721.300,00 2.721.300,00 2.718.321,91 2.718.321,91 2.514.812,66 203.509,25 8,09%

(Superàvit / Dèficit) 0,00 -1.007.111,01 -246.945,65 720.735,77 1.644.648,55 -923.912,78 -56,18%

un any més, el Centre Esportiu. 
Pel que fa les inversions, s’ha li-
quidat el 66,56% de la inversió 
compromesa, és a dir que s’han 
liquidat, al tancament de l’exer-
cici 2017, 1.395.163,34 euros. 
D’aquestes inversions en po-
dem destacar les obres de les 
Escoles Velles, a les quals s’han 
destinat uns 879.800 euros; 
l’enllumenat públic, amb uns 
39.300 euros; el parc del Prat 

de Call, amb uns 31.500 eu-
ros, i el Centre Esportiu, al qual 
s’han destinat en reformes uns 
21.000 euros i en adquisició 
d’equipaments, uns 28.500 eu-
ros. Pel que fa les aportacions 
a les societats participades, 
s’ha destinat 1.526.300 euros 
a SECNOA i 240.000 euros a la 
Mancomunitat de Serveis.
Finalment s’han destinat a re-
ducció de deute 952.021,91 

euros. L’endeutament del Comú 
el 31 de desembre de 2017 és 
de 14.552.882,24 euros que, 
juntament amb l’endeutament 
de les societats participades, 
és de 17.794.504,56 euros, un 
154,45% del sostre d’endeu-
tament. El romanent de treso-
reria, un cop descomptats els 
compromisos liquidats i recon-
duïts al 2018, és de 3.941.535 
euros. 

 Les taxes 
i els ingressos 

han augmentat
un 6,22% 
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La veu d’Arcalís

El camp de neu d’Ordino Arcalís proposa  
un estiu de noves experiències i aventura

Practicar canoa canadenca als 
llacs de Tristaina, llogar bicis 
elèctriques, fer rutes guiades 
per l’entorn de la Coma, dormir 
una nit al ras a la llum dels es-
tels o passar la nit en una cara-
vana Airstream de luxe situada 
a 2.000 metres són algunes de 
les noves activitats d’aquest es-
tiu a Ordino-Arcalís 

El Camp de Neu d’Ordino-Ar-
calís es prepara per comen-
çar les activitats d’estiu i ho fa 
carregat de novetats. La data 
d’inici és el 23 de juny, i s’allar-
garan fins a l’11 de setembre. 
La Coma del Forat es converti-
rà en el camp base ideal per fer 
diferents activitats a la natura 
al Principat d’Andorra, enguany 
amb grans novetats.

Canoa canadenca a Tristaina 
La primera gran novetat és la 
pràctica de canoa canadenca 
al tercer llac de Tristaina, una 
activitat controlada per un guia 
professional i cent per cent res-
pectuosa amb el medi ambient, 
que es posa en marxa després 
de la prova pilot realitzada l’es-
tiu passat. Finalment s’ha optat 
per aquest tipus d’embarca-
ció en lloc del tradicional caiac 
perquè és més estable i segura 
i evita que els ocupants es mu-
llin. Es tracta d’una pràctica lú-
dica que no es fa en cap altre 

indret d’Andorra, ni en cap altre 
llac del món a tanta altitud, i 
que permetrà als practicants 
gaudir de l’entorn espectacular 
del circ de Tristaina des d’un 
nou punt de vista.
Aquesta activitat ajudarà a 
potenciar la imatge de la par-
ròquia d’Ordino i en general 
d’Andorra com una destinació 
de turisme actiu i de muntanya 
cada cop més diversificada. 
També s’organitzaran jornades 
de pàdel surf ioga, una pràctica 
que cada any guanya adeptes 
arreu del món. El tercer llac de 
Tristaina és un indret ideal per 
a aquesta disciplina, que per-
met una gran connexió amb la 
natura. 

Bicicletes elèctriques i rutes 
guiades
L’altra gran novetat és el lloguer 
de bicis de muntanya elèctri-
ques, amb les quals es podrà 
recórrer amb facilitat l’entorn 
de l’estació per diversos cir-
cuits marcats. Aquest tipus de 
bicicletes, assistides per un 
motor, és molt atractiu per als 
visitants.
Aquests és un primer pas per 
introduir la pràctica de la bici-
cleta de muntanya a l’estació, 
que, amb la implantació del nou 
telecabina l’estiu 2019, guanya-
rà molt més pes dins les activi-
tats d’estiu d’Arcalís.

Una altra primícia d’aquest es-
tiu seran les rutes guiades per 
la Coma i els llacs de Tristaina, 
amb un guia acompanyant de 
l’estació que descobrirà al visi-
tant els racons més extraordi-
naris del nostre entorn.

Noves experiències de nit
L’estiu a Arcalís promet. S’es-
trenen dues noves experiènci-
es que han estat tot un èxit els 
darrers hiverns i que trobaran 
continuïtat a l’època estival. Es 
tracta del Vivac Arcalis Experi-
ence by The North Face, que 
permet passar la nit al ras equi-
pats amb material de primera 
qualitat per no passar fred, 
acompanyats de guies experi-
mentats que preparen el sopar 
i fan una introducció al món de 
les constel·lacions, a més d’un 
taller de fotografia nocturna si 
l’ocasió ho permet. La pernoc-
tació es fa en diferents indrets 
de l’estació, tots ells espectacu-
lars, i s’hi accedeix per una ruta 
guiada a peu.
L’altra gran experiència de l’es-
tiu serà l’Airstream Experience 
by Schwe ppes, una caravana 
americana reformada com a ha-
bitació de luxe que inclou sopar, 
un kit de gintònics per gentilesa 
de Schweppes i un obsequi de 
Buff per a tots els clients. 
A més d’aquestes novetats, es 
potencien la clàssica visita als 

llacs de Tristaina, l’experiència 
de pujar amb el telecadira més 
alt d’Andorra fins a 2.625 m i 
l’oferta gastronòmica del res-
taurant La Borda de la Coma 
(2.200 m), que aquest estiu 
programa un calendari de so-
pars a la llum de la lluna ame-
nitzats amb música.
Després de l’èxit de l’estiu pas-
sat, es manté la iniciativa d’in-
cloure, amb el forfet d’accés al 
telecadira de Creussans, una 
crep dolça al restaurant La Bor-
da de la Coma, que enguany 
renova la seva oferta gastronò-
mica per assaborir un bon àpat 
a l’assolellada terrassa.
L’Agustina també ofereix la 
possibilitat de celebrar festes 

d’aniversari i passar un gran dia 
de diversió amb ella i els vos-
tres amics. Per a més informa-
ció podeu contactar via correu 
electrònic a atcordino@vallnord.
com o per telèfon al +376 739 
600.
A més, Ordino-Arcalís seguirà 
oferint activitats d’aventura 
a l’aire lliure, com excursions 
amb quads o amb la Gicafer, el 
vehicle amfibi amb el qual es 
pot fer el recorregut La Marmo-
ta, que porta el visitant a conèi-
xer les muntanyes d’Arcalís i 
descobrir-hi la flora i la fauna. 
El vehicle està equipat amb un 
equip multimèdia que permet al 
guia donar explicacions als pas-
satgers.

INFORMACIÓ

Data obertura: 23 de juny de 2018

Data de tancament: 11 de setembre de 2018

Telèfon informació i reserves: + 376 739 600 

+ 376 850 203  / atcordino@vallnord.com

Horari activitats: de 10.00 h a 17.30 h

Horari telecadira Creussans: de 10.00 h a 17.00 h

Horari restaurant La Borda: de 9.00 h a 18.00 h

Telèfon reserves restaurant La Borda: + 376 603 252
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25è ANIVERSARI DE LA 
CONSTITUCIÓ
El vestíbul de les Escoles G. 
de Riba es va omplir d’infants 
que van entonar l’himne d’An-
dorra per commemorar els 25 
anys de la carta magna.

CARAMELLES
Ordino rep la Pasqua amb la 
cantada de les Caramelles, 
una tradició que continua 
viva gràcies a la col·laboració 
de les entitats culturals de la 
parròquia i els voluntaris.

CAIAC EXTREM
Eneko Yarza i Pablo García 
van ser dos dels noms més 
destacats del 6è Caiac Extrem 
Vall d’Ordino, que va tenir lloc 
el 4 i 5 de maig a la Valira del 
Nord, a la Cortinada. 

CURSA CONTRA LA FAM
Els alumnes de l’Escola Ando-
rrana i Francesa van participar 
a la cursa solidària, en què els 
participants fan una aportació 
dinerària segons els metres 
recorreguts.

CONCERT DE PRIMAVERA
La Coral Casamanya va convi-
dar la Coral Nova de Navàs al 
Concert de primavera, el 28 
de maig, a l’església parro-
quial.

CAMÍ RAL
Aquest estiu quedaran 
enllestits els treballs 
d’adequació del tram 
de camí ral entre Ansalonga 
i la Cortinada. Encara 
quedarà pendent, però, el 
tram de Sornàs a Ansalonga.

PONTS
Els ponts de Segudet i el Vilar 
de la Cortinada seran objecte 
de treballs de reparació 
i millora. Amb el bon temps 
es portaran a terme diferents 
tasques de manteniment 
a la via pública.

SOLIDARY WHEELS
L’ONG solidària amb els 
camps de refugiats dels 
Balcans va activar un punt 
de recollida a la ludoescola 
per portar roba d’hivern 
i productes d’higiene a les 
fronteres més conflictives.

NIT DE LA CANDELA
El nucli antic d’Ordino 
quedarà il·luminat amb 
l’encesa de 10.000 espelmes  
la Nit de la Candela,
que tindrà lloc el 22 de juny 
amb actuacions de malabars, 
música i dansa.

SUMMER VILLAGE
El 13 i 14 de juliol torna 
una nova edició del Summer 
Village, un mercat d’estiu 
que vol marcar tendència 
amb compres originals 
i degustacions pels carrers 
d’Ordino.

DIA DELS PARCS
El Centre de Natura 
de la Cortinada 
va organitzar una sortida 
guiada al Parc natural 
de la vall de Sorteny 
per celebrar el Dia Europeu 
dels Parcs.

TROBADA DANSAIRE
L’Esbart d’Arenys de Munt 
actuarà amb l’Esbart Valls del 
Nord a la plaça Prat de Call 
el 9 de juny, a les sis de la 
tarda. En l’intercanvi dansaire 
hi participaran petits, infantils 
i juvenils.

MÉS HORTOLANS
La Casa Pairal va donar les 
claus d’una quinzena d’horts 
socials en terrenys 
de Casa Rossell i de l’hort 
de les Hortes, a Segudet. 
Dels hortolans, n’hi ha deu 
que repeteixen experiència.

Ordino en imatges
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SOM CLOUD
Mortés i Nadal van signar un 
conveni pel trasllat de tota 
la plataforma informàtica del 
Comú al núvol d’Andorra 
Telecom.

DIA DE LA TERRA
Tallers de contes, jardineria i 
tallers didàctics amb el CAS 
van centrar les activitats per 
celebrar el Dia de la Terra a 
l’Escola d’Andorrana. 

HOMENATGE A LEPAGE
L’Escola de Segona 
Ensenyança va portar a 
La Buna l’exposició de la 
fotoperiodista de guerra 
assassinada Camille Lepage.

CIRCUITS DE NEU
La temporada de neu ha estre-
nat nous senyals de circuits 
per fer raquetes i esquí de 
muntanya a la zona del Coll 
d’Ordino.

NOVA ASSOCIACIÓ
Mortés i Herver van rebre els 
representants de l’Associació 
d’Hotelers i Comerciants 
d’Ordino, que van venir a fer la 
presentació oficial de l’entitat.
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No et perdis...

Juny Juliol
Esports

Dissabte 2
De les 9 a les 20 h
EXHIBICIÓ DE FI DE CURS 
CLUB DE JUDO ORDINO 
Pavelló Germans de Riba

Cultura

Dissabte 2
A les 19 h
FESTIVAL DE PRESENTACIÓ
ESBART VALLS DEL NORD 
Auditori Nacional

Cultura

Dissabte 2
A les 12 h
CONCERT KIDS.
ESCOLA DE MÚSICA  
DE BENISSANET. 
ESCOLA DE MÚSICA VALLS 
DEL NORD 
Teatre de les Fontetes,
la Massana

Cultura

Diumenge 3
A les 12 h
CONCERT AMB LA CORAL 
CASAMANYA I LA CASA 
PAIRAL D’ANDORRA LA VELLA
Església parroquial

Benestar social

Divendres 8
A les 18.30 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
‘AYÚDALE A DESPEGAR’ 
Sala La Buna

Cultura

Dissabte 9
A les 18 h
INTERCANVI DANSAIRE 
AMB L’ESBART D’ARENYS  
DE MUNT I L’ESBART VALLS 
DEL NORD  
Plaça Prat de Call

Esports

Dissabte 9 i diumenge 10
A les 8.30 h
CAMPIONAT D’ANDORRA
DE TENNIS TAULA 
Pavelló Germans de Riba

Esports

Dissabte 10
A les 9 h 
TROBADA CANILLO-ORDINO 
CURSA D’ORIENTACIÓ 
Coll d’Ordino

Benestar social

Dimecres 13
A les 18 h
FESTA DE GRADUACIÓ 
Escola bressol

Esports

Dissabte 16
A les 9 h
CASAMANYA EXTREM 
Sortida de la plaça Major

Turisme

Dissabte 16
A les 9.30 h
OBERTURA DE LA MINA  
DE LLORTS
VISITES GUIADES 
Llorts

Benestar social

Dissabte 16
A les 11 h
FESTA AMB LES FAMÍLIES 
DE L’ESCOLA BRESSOL
Encodina

Esports

Dilluns 18
A les 20 h
EXHIBICIÓ DE RÍTMICA 
Pavelló Germans de Riba

Benestar social

Dissabte 23 i diumenge 24
EXCURSIÓ A NATURLANDIA 
La Rabassa

Cultura

Dijous 28
A les 20.30 h
REVETLLA DE SANT PERE. 
COSTELLADA
A les 22.30 h
CREMA DE FALLES I BALL  
DE BRUIXES
Plaça Prat de Call

Cultura

Divendres 29
A les 12 h
MISSA A LA CAPELLA  
DE SANT PERE
A les 13 h
APERITIU
El Serrat

Turisme

Dissabte 30
A les 9.30 h
OBERTURA DE LA MOLA 
I SERRADORA DE CAL PAL
VISITES GUIADES
La Cortinada

Popular

Diumenge 1 i dilluns 2 
ROSER D’ORDINO 
Ordino

Esports

Diumenge 1
MULTISEGUR VOLTA  
ALS PORTS 
Arribada a la Coma del Forat

Esports

Del 3 al 8
ANDORRA ULTRA TRAIL  
VALLNORD 
Sortides des de la plaça 
Major

Turisme

A partir del divendres 6
VISITES NOCTURNES  
A LA MINA I LA RUTA  
DEL FERRO 
Llorts

Cultura

Del 10 al 21
ART CAMP. TROBADA  
INTERNACIONAL D’ARTISTES 
Sala La Buna

Medi ambient

Del 10 al 17
SEMINARI INTERNACIONAL 
DE GESTIÓ I CONSERVACIÓ 
DE LA BIODIVERSITAT
Sala de reunions del CEO

Cultura

Dimecres 11
A les 21.30 h
NITS OBERTES.  
SONIA MIRANDA 
Plaça Major

Turisme

Divendres 13 i dissabte 14
SUMMER VILLAGE 
L’Era d’Ordino

Cultura

Dimecres 25
A les 21.30 h
NITS OBERTES. ONCA BÀSIC 
Sant Martí de la Cortinada

Benestar social

Dimarts 19
A les 21.30 h
ESCOLA DE MARES I PARES 
DE LES VALLS DEL NORD 
La Massana

Cultura

Divendres 22
De les 21 a la 1.00 
NIT DE LA CANDELA 
Nucli antic d’Ordino

Medi ambient

Dissabte 23 i diumenge 24
De les 10 a les 20 h
EXPOSICIÓ DE BOTÀNICA
Sala La Buna
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Agost
Popular

Dissabte 4 i diumenge 5
FESTA MAJOR DE LLORTS

Popular

Dijous 16
FESTA MAJOR DE SORNÀS

Esports

Diumenge 5
TRAVESSA D’ESTIU  
ORDINO-LA MASSANA 
Sortida d’Ordino

Turisme

Dissabte 11
MERCAT ARTESANAL
Carrer Major

Cultura

Dimecres 22
A les 21.30 h
NITS OBERTES. PALI
Plaça Major

Gent gran

Dijous 23
A les 11 h
XV CAMPIONAT DE PETANCA 
I MOSTRA DE PASTISSOS 
Casa Pairal

Cultura

Dimecres 29
A les 21.30 h
NITS OBERTES.  
DAVID FONT 
Plaça Major

Turisme

Divendres 31
ÚLTIMA VISITA NOCTURNA
MINA DE LLORTS  
I RUTA DEL FERRO
Llorts
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L’Ordino de...

Parlant amb el Jesús Bermejo 
hem sabut què era el platillo, 
l’autobús amb seients de fusta 
que tenia una espècie de plat al 
sostre i feia giravolts i que anys 
més tard tothom coneixeria 
com a clípol. «Dels pobles a Or-
dino, tots venien caminant. No 
hi havia gaires cotxes, als anys 
seixanta; fins que no es van co-
mençar a vendre els terrenys, 
misèria i companyia, teníem». 
«Tots volíem la bicicleta del Pere 
Babot i, quan es descuidava, li 
agafàvem i baixàvem fins a la 
benzinera amb aquella BH que 
pesava...», recorda Bermejo. 
Comptable de professió du-
rant quaranta anys, el Jesús 
va arribar a Ordino l’any 1961 
amb la família, que després de 
treballar dos anys a casa Ra-
monguem com a masovers, va 
obrir una fusteria antiquari. Vi-
vien on hi ha ara el comú vell, 
que també havia estat sala del 
col·legi, i al soterrani van obrir 
la botiga. El Jesús va créixer 
entre escudellers, caixes de 
núvia, salers, estris de cuina i 
cassoles d’aram, a això era al 
que es dedicava el pare. Durant 
cinc anys va restaurar les fustes 
del Museu d’Areny-Plandolit. A 
la botiga també es feien selles 
de muntar a cavall de luxe per 
a la Rossella... «Quina mala 
bava que tenia aquella dona, 
si ens queia una pilota a l’hort 
de Cal Rossell ens la requisava 
i podia trigar un mes a tornar-
nos-la; ens les feia passar de 
tots colors, la senyoreta. Els 
d’Areny-Plandolit eren d’una al-
tra pasta, lletrats i metges, però 
a Casa Rossell vivien com els 
senyors feudals». Als 11 anys 
el van enviar al seminari de la 
Seu, a ell i uns quants més com 
el Pere Toles, i així van deslliu-
rar-se del mestre Florit. Els anys 
del seminari no van ser fàcils, 
sis hores de classe i quatre de 
lectura; llevats des de les sis 
del matí, excepte els diumen-
ges, a les vuit. S’hi va estar fins 
als 18 anys, «llavors baixaves a 
Barcelona, però si no volies ser 
capellà era perdre el temps, i jo 
vaig tornar a casa a treballar».
Ha mantingut la disciplina; des 
de fa més de trenta anys, cada 
dia a les vuit del matí se’n va a 
fer esport, cinta, càrdio i el que 
calgui, i després a caminar pel 
poble. «Abans, aviat s’acabava 
el poble, en aquest carrer hi ha-
via l’Hotel Casamanya i Cal Sa-
bater, aquí on som» referint-se 

a l’actual Casa Pairal. Mai s’hi 
havia deixat veure, però des de 
fa un temps li agrada venir a les 
tardes i retrobar-se amb la gent 
de tota la vida. «M’he apuntat a 
l’Associació, ara que espeny la 
Lourdetes. És una manera de 
retrobar-te amb tothom». «Actu-
alment no ens relacionem, ens 

hem tancat, i abans per força 
tractaves amb tothom, no tení-
em res més. Ens trobàvem al 
camp de futbol, a la Tenada, i 
ara només ens veiem als enter-
raments». Les millors estones 
que recorda el Jesús són les de 
Cal Babot, on els nens jugaven 
amb els padrins a cartes, a la 
botifarra i al truc. «Jo tenia 14 
anys i seia amb el vell Soler, el 
pare vell Saboyano, l’Ignasi del 
Ton i el Pepito del Jordà. Pre-
nien un aiguardent, que era el 
que es bevia a l’època; costava 
3 pessetes i el que perdia, pa-
gava. Jo no volia jugar perquè 

no tenia cèntims, però al final 
ens ho perdonaven...». L’esquí 
per tothom va arribar molt més 
tard. Anar fins a Grau Roig des 
d’Ordino als anys seixanta era 
una aventura, i es passava fred. 
Llana, vellut, esquís de fusta 
i tot el dia moll, això és el que 
recorda de l’experiència. «El 

Consell donava a les escoles sis 
parells d’esquís de talles dife-
rents que se sortejaven... ja us 
podeu imaginar que només un 
anava ben calçat, als altres els 
faltava o sobrava esquí», riu. Als 
bons records del Babot cal su-
mar-hi el de la festa major, per 
Sant Corneli; els Carnavals i els 
sopars que feien plegats jovent 
i gent gran. La festa la pagaven 
entre tots i cobraven entrada 
al ball de la plaça; posaven un 
tancat perquè ningú es colés. I 
l’endemà escombraven ells ma-
teixos, no esperaven que ningú 
passés després a recollir. 

Jesús Bermejo, veí d’Ordino, no deixa escapar ni un dia sense anar al gimnàs i a caminar.

Jesús Bermejo

«La Rossella tenia molta mala 
bava i ens requisava les 

pilotes quan queien al seu hort»

Sempre bons amics des que va arribar a Ordino a 
principis dels seixanta amb els seus pares sempre 
recordats, el Josep i la Felisa, i el seu germà Ma-
nel, que recentment ens ha deixat, per portar la ma-
soveria de Cal Ramonguem. Era una època força 
dolenta econòmicament, que no donava per gaires 
alegries, però érem feliços amb el poc que teníem: 
l’escola, una miqueta de cine que ens feia mossèn 
Roc, i el carrer, sobretot el carrer, on passàvem gran 
part del dia. Amb els altres companys d’escola, Pe-
ret, Jordi, Toni, Manel, Lluís, Josep, etc., prou que 
teníem el nostre circuit d’esbarjo: el roc, la cort fos-
ca, la costa del Pui, els boixos de cal Plandolit, el 
bosc de l’Esquella, i els tolls a l’estiu. Una mica tra-
pelles sí que ho érem, però amb bon cor i sobretot 
amb un gran respecte a la gent gran. He dit moltes 
vegades que en aquells anys d’infantesa i joventut 
tot el poble era una família, sobretot amb les cases 
on hi havia joves, i per què no dir-ho també, cal Ba-
bot era casa nostra. L’any 1962, no sé de qui va ser 
la idea, ens van enviar al Seminari de la Seu; aquí 
també ens acompanyà el Jordi, i el Jesús s’hi quedà 
una colla d’anys. Més tard, les feines ens van sepa-
rar una mica, però sempre hem estat en contacte, i 
ara ja en la tercera etapa de la vida potser tornarem 
a fer colla al voltant de la Casa Pairal, i que sigui el 
que Déu vulgui.

Pere Riba


