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A l’hora de tancar aquestes 
pàgines no podem incloure el 
pressupost del 2019, ja que 
encara no s’haurà aprovat per 
Consell de Comú. Ho farem en 
el proper número, però sí que 
voldria avançar que el capítol 
d’inversions s’acostarà als cinc 
milions d’euros, el 50% dels 
quals es destina
ran a la darrera 
fase de renovació 
del CEO. La rebai
xa del deute, pres
supostada inicial
ment en un màxim 
de sis milions 
d’euros, superarà amb escreix 
els vuit milions a final de man
dat. Són uns números optimis
tes, fruit de la bona gestió que 
s’ha portat a terme aquests úl
tims anys. Un altre projecte que 
veurà la llum el 2019 gràcies al 
nou pressupost serà una zona 
ludicoesportiva a la Cortinada, 
que inclourà un skate parc. 
La parròquia ha guanyat una 
nova perspectiva gràcies a l’en
trada de SAETDE com a soci 
majoritari del camp de neu. 
Ningú podia preveure un inici 
de temporada com aquest, una 
situació extraordinària que ens 
ha portat a formar part de la 

marca GrandValira i Vallnord al 
mateix temps. El nou escenari 
confirma i anticipa un objectiu 
comú, la possibilitat d’un forfet 
únic que integri totes les esta
cions d’Andorra. La competèn
cia és fora d’Andorra i no dins, 
tots hi sortirem guanyant si tre
ballem en un front comú. L’alè 

de la inversió privada ha signi
ficat un canvi de rumb en les 
finances comunals que perme
trà portar a terme i atraure no
ves inversions a la parròquia, a 
més a més del sanejament dels 
comptes.
Aquest hivern presentem una 
nova proposta cultural, evolu
ció del Festival Narciso Yepes. 
Es tracta de l’Ordino Clàssic, un 
projecte musical en majúscules, 
en col·laboració amb la Funda
ció Crèdit Andorrà. Recuperem 
l’essència del festival, genuïna
ment clàssic, amb un programa 
que mostra la màxima actuali
tat del gènere. Ordino se situa 

així al capdavant en el pano
rama musical internacional. El 
festival inclourà dues estrenes 
absolutes, el concert titulat Ri-
tuals. Fronteres espirituals, que 
reuneix a l’escenari el Cor de 
Cambra del Palau de la Música 
Catalana i l’ONCA, un concert 
que combina dos compositors 

contemporanis , 
Philip Glass i Arvo 
Pärt, amb la músi
ca sacra barroca 
de Bach. L’altre 
espectacle inèdit 
ens retroba amb 
el director andorrà 

Joan Anton Rechi, que portarà a 
escena un cicle de lieder de Sc
hubert, Winterreise. El nou fes
tival començarà el 8 de desem
bre i s’allargarà fins al 23 de 
març amb setze actuacions en 
diferents formats i escenaris. 
El talent emergent i la creació 
local també tindran cabuda en 
aquest nou cicle, que vol esde
venir el festival de clàssica de 
referència. Vull agrair la impli
cació dels hotels i de l’estació 
d’OrdinoArcalís, que seran tam
bé escenaris de l’Ordino Clàs
sic i donaran valor afegit als 
seus establiments formant part 
d’aquest gran esdeveniment 

cultural. Com a país turístic que 
som, amb la neu com a motor 
principal, creiem que les noves 
dates del festival serviran per 
donar més incentiu a la tempo
rada d’hivern. 
El desembre tornarà a ser mo
ment de retrobarse amb les 
tradicions i l’essència del nos
tre poble amb la celebració de 
les festes nadalenques. Les 
representacions de l’Ossa i els 
Pastorets són dos exemples de 

la feina que fa la societat civil 
per mantenir vives les tradici
ons i les manifestacions cultu
rals que ens defineixen. Agraïm, 
doncs, el treball d’associacions 
i entitats com l’Esbart Valls del 
Nord, la Coral Casamanya, el 
Grup Artístic d’Ordino i un munt 
de persones voluntàries, que 
creuen en el que fan i compar
teixen el seu esperit a través de 
les activitats artístiques i cultu
rals. 

 L’Ordino Clàssic vol ser 
el festival de referència 
de la música clàssica
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El Festival Narciso Yepes canvia de format i de nom. L’Ordino Clàssic deixa enrere un 
festival altament consolidat en l’agenda cultural, en què es combinaven la música clàs-
sica i la contemporània. El festival impulsat pel mestre Yepes permetia, fins ara, garantir 
el principal objectiu de promoció de la música de qualitat a Ordino. Així mateix, la seva 
programació a la tardor dinamitzava la parròquia en un període de baixa afluència turísti-
ca. El Comú d’Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà han cregut oportú modificar el format 
del programa centrant-lo en la música clàssica, diversificant els espais dels concerts i 
canviant les dates del festival, que ara passarà a fer-se en plena temporada d’hivern. 
Des de la minoria desconeixem si la voluntat de recuperar l’essència de l’origen del 
festival és l’únic argument que ha motivat la seva restricció a un sol estil musical. Hau-
rem d’esperar a veure com es desenvolupa la nova edició per valorar si aquests canvis 
han estat encertats. Esperem que la modificació de dates, fent coincidir ara les cites en 
moments en què l’afluència turística ja està garantida, així com l’ampliació dels espais 
aportin algun valor suplementari a una proposta que ja tenia molt èxit.

Sandra Tudó i Eva ChoyLa minoria opina...

Un festival d’hivern compromès 
amb la música clàssica més actual

Ordino i la Fundació Crèdit An
dorrà tornen a sumar esforços 
per oferir al públic una progra
mació musical de primera qua
litat –evolució del Festival Nar
ciso Yepes– que s’ha presentat 
com a Ordino Clàssic. El direc
tor artístic serà el musicòleg, 
violinista i gestor de projectes 
musicals José Martínez Reino
so, sortit de les files de l’ONCA. 
Com a novetat, s’incrementen 
el nombre d’actuacions amb 
setze concerts, es diversifiquen 
els formats i els escenaris, i 
s’amplia en el temps, del 8 de 
desembre al 23 de març, inclòs 
el Concert de Cap d’Any.
Reinoso s’ha compromès amb 
la música clàssica actual, amb 
una visió àmplia del gènere 
que tindrà el millor exemple en 
la versió escènica del cicle de 
24 lieder Winterreise (Viatge 
d’hivern) de Franz Schubert, 
dirigida per Joan Anton Rechi. 
L’andorrà estrenarà a l’Audito
ri Nacional aquesta producció 
pròpia el 9 de febrer, que ha 
despertat l’interès dels progra
madors europeus. El muntatge 
està format pel tenor Francisco 
FernándezRueda, el pianista 
Rubén Fernández Aguirre, l’es
cenògraf Gabriel Insignares i 
l’il·luminador Alberto Rodríguez. 
Un plat fort servit en el format 
Ski&Concert, que integra tres 
propostes més, no menys atrac
tives. Tots els espectacles de 
l’Ski&Concert es faran en dis
sabte, a les set de la tarda. La 
primera actuació serà la del 
jove canadenc d’origen polonès 
Jan Lisiecki que, en plena gira, 

Euskal Barrokensemble, dirigits per Enrike Solinís, tancaran el festival el 23 de març.

proposa una vetllada de Noc-
turns, dels compositors Chopin, 
Schumman, Ravel i Rakhmàni
nov. El jove de 23 anys, que té 
publicats quatre discos amb la 

Deutsche Grammophon, serà 
l’encarregat d’obrir el festival el 
8 de desembre. 
L’ONCA no podia faltar en 
aquest festival. La veurem l’1 
de gener amb el tradicional 

Concert de Cap d’Any Valsos, 
polques i molt més, i el 26 de 
gener, en companyia del Cor de 
Cambra del Palau de la Música 
Catalana dirigit per Xavier Puig, 

amb la coproducció de títol sug
geridor Rituals. Fronteres es-
pirituals, un repertori eclèctic i 
profund que anirà de La Belle et 
la Bête de Philip Glass a Canta-
tes de Johann Sebastian Bach i 

el Te Deum d’Arvo Pärt, també 
en versió per a corda i piano. 
Aquest serà un concert de gran 
format, que s’estrenarà a An
dorra el 26 de gener i es podrà 
veure l’endemà al Palau. 
Finalment, els especialistes en 
música antiga Euskal Barroken
semble, dirigits per Enrike So
linís, tancaran el festival el 23 
de març amb el seu últim disc 
El amor brujo, esencias de la 
música de Manuel de Falla, 
una versió entre el flamenc i el 
folklore andalús, el folk i el jazz, 
amb instruments barrocs i la 
veu de la cantaora María José 
Pérez en una actuació única. 

EL PIANO DE LISIECKI 
AMB ‘NOCTURNS’

EL COR DEL PALAU 
CANTA BACH I PÄRT

RECHI DIRIGEIX  
LIEDER DE SCHUBERT 

BARROKENSEMBLE 
IMPROVISA AMB FALLA

Un repertori romàntic 
amb Nocturns de grans 
compositors del segle 
XIX, interpretats per Jan 
Lisiecki, que el 2017 
va recollir el premi més 
important de música 
clàssica a Alemanya, 
l’ECHO Klassik.

Més de dos segles 
separen les Cantates de 
Bach del Te Deum d’Arvo 
Pärt. Totes dues obres, 
però, comparteixen la 
mateixa freqüència i una 
dimensió espiritual de la 
creació musical. 

Joan Anton Rechi estrena 
a casa una posada en 
escena del cicle de lieder 
de Schubert Winterreise 
(Viatge d’hivern). Una 
escenografia formada 
per escultures de gel 
transmetrà els estats 
d’ànim del protagonista.

Instruments antics i 
una cantaora entregats 
a la improvisació amb 
les partitures de Falla 
i Rodrigo. L’Euskal 
Barrokensemble surten 
del seu registre habitual 
en una reinterpretació 
d’El Amor Brujo.

 Els quatre concerts  
de Ski&Concert es programen 

en dissabte, a les set de la tarda

Rechi estrena a l’Auditori una versió escènica del ‘Winterreise’ 
de Schubert. Ordino Clàssic amplia durada, escenaris i formats
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Els talents emergents es queden a l’església  
i s’obren nous escenaris per a joves intèrprets
L’escenari on va néixer el Fes
tival Narciso Yepes, l’església 
parroquial d’Ordino, va passar 
a ser l’espai dels joves talents 
quan es va crear l’Auditori Na
cional d’Andorra i ho continuarà 
sent en el nou festival. L’esce
nari original oferirà dues actua
cions en el format Joves artistes 
emergents, en dues sessions 
matinals que tindran lloc els 
diumenges 20 de gener i 10 de 
març, a les 12 del migdia. 
La doble proposta comparteix 
el talent, la joventut i el virtuo
sisme de la corda. La primera 
actuació ens retroba amb la vi
oloncel·lista andorrana Carolina 

Bartumeu acompanyada de la 
guitarrista espanyola Silvia No
gales. El segon concert estarà 
protagonitzat pel guitarrista 
Luis Alejandro García Pérez, pri
mer premi de la 89a edició del 
Concurs Juventudes Musicales 
de España i premi Ordino Clàs
sic, tots dos guardons lliurats 
per Josep Martínez Reinoso. El 
director del festival va destacar 
la vàlua de l’artista en la pre
sentació. El preu únic d’aquests 
concerts és de 10 euros i, com 
per a la resta de localitats, les 
entrades es podran comprar a 
través de la pàgina web del fes
tival www.ordinoclassic.ad, o en 
persona a l’Oficina de Turisme 
d’Ordino.
El talent més jove de casa nos
tra també tindrà presència a 
l’Ordino Clàssic, gràcies a la im
plicació del sector turístic, que 
farà possible ampliar la nova 
oferta musical donant valor afe
git als establiments de la parrò
quia que s’han adherit a la pro
posta. Seran directes de mitja 
hora, animacions musicals que 
tindran joves músics com a pro
tagonistes. 
La diversificació d’escenaris és 
un dels atractius del nou festi
val Ordino Clàssic, que vol ser 
un referent cultural durant la 
temporada d’hivern entre el pú
blic local i l’estranger, el turista 
que ve atret per la neu.

 Es presenten 
els treballs de 
García Pérez, 

Bartumeu 
i Nogales

El guitarrista premiat recentment García Pérez.

Imatge de l’espectacle infantil de la Companyia Xuriach.

La terrassa Moritz d’OrdinoArcalís serà un dels nous escenaris.

‘Llaços sobre l’Atlàntic’ 
 i ‘Dissemblances’

Vermuts i música  
a la tassa, als hotels

Un espectacle familiar i tallers per a nadons 
a la ludoescola tanquen l’àmplia oferta

Llaços sobre l’Atlàntic, el pro
grama que presenta el pre
miat guitarrista Luis Alejan
dro García Pérez, estableix 
un pont entre les Canàries i 
els continents africà, ameri
cà i europeu. Compositors 
catalans, espanyols i his
panoamericans que inclo
uen el cubà Leo Brouwer i 
Violeta Parra. El concert Dis-
semblances, amb Carolina 

Ordino Clàssic serà una plata
forma per al talent local, que 
tindrà oportunitat de partici
par en establiments privats. 
Entre altres entitats, pujaran 
a l’escenari les corals infantils 
i els alumnes de les escoles 
de música d’Andorra. Algunes 
de les formacions i entitats ja 
confirmades són el Cor Rock 
d’Encamp, els Joves Cantaires 
Lauredians, l’Escola de Música 

Bartumeu i Silvia Nogales, és 
una ocasió per veure dos instru
ments de corda que no acostu
men a tocar junts, el violoncel i 
la guitarra. Les intèrprets propo
sen un repertori de llarg recor
regut que començarà amb els 
francesos Fauré i Marchelie, i 
també inclou compositors cèle
bres espanyols i sudamericans 
amb noms com Falla, VillaLo
bos i Piazzolla.

Moderna i l’Institut d’Estudis 
Musicals d’Andorra la Vella. 
Als Vermuts musicals s’hi han 
programat tres concerts a les 
terrasses d’OrdinoArcalís, per 
fer els diumenges a la una del 
migdia. La mateixa fórmula es 
traslladarà als dissabtes, a les 
sis de la tarda, a la parròquia: 
a l’Hotel Antic de la Cortinada 
i als aparthotels Annapurna 
d’Ansalonga i La Tulipa d’Arans.

L’espectacle familiar es farà 
en una funció matinal, el diu
menge 24 de febrer, a les 12 
del migdia. El concert, a càr
rec de la Companyia Xuriach, 
serà La Xacona i el Rigodó 
ara fan el ball rodó, un con
junt de danses per a infants 
d’entre 3 i 6 anys que recorre 
la dansa històrica i tradicio
nal des d’una perspectiva di
dàctica. Un conte ballat amb 
narrador i música en directe 
on el públic aprendrà danses 
populars catalanes i coneixe
rà els instruments originals. 
La companyia destaca per 
la transmissió del patrimoni 
musical de diferents perío

des històrics i recrea l’estètica 
de l’època en el vestuari i la po
sada en escena. 
També per als infants es pro
posen dos tallers musicals a 
la ludoescola d’Ordino, a l’edi
fici L’Estudi. El primer, Barroski 
(16/02), a càrrec de les balla
rines Mònica Vega i Marta Mo
ran, anirà dirigit a infants de 3 
a 7 anys en dues sessions dife
rents. Una coreografia inspira
da en un dia d’esquí a ritme de 
barroc. Les pianistes i docents 
Míriam Manubens i Anahi Pino
argotty presenten Sonadons, un 
projecte pioner per despertar el 
sentit musical a nadons de 0 a 
3 anys (29/12).
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#Ordino a les xarxes

937 impressions  2% engagement
Preparem una Castanyada familiar per a tota la família, dimecres 31/10 a les 
18.30 h, a la plaça Major. #ordinoesviu. pic.twitter.com/Sunqu5MqU0

770 impressions  1,3%  engagement
Inscripcions obertes per a les curses #AUTV2019 #ordinoesviu https://twitter.com/
andorraultra/status/106229999224801280

744 impressions  6,5% engagement
La cursa de cambrers, una manera d’obrir boca per la #mostragastronomica 
iniciativa de l’Escola d’Hostaleria @vatelandorra #ordinoesviu pic.twitter.com/
HhLHse47n1

ordinoésviu

2.272
seguidors

El Comú d’Ordino us desitja 
una bona Festivitat de Meritxell

Divendres amb visió panoràmica des de l’Estanyó

Compartim fotos  
de Vallnord Ordino Arcalís

Avui es posen a la venda  
les entrades de la Mostra

Dia del patrimoni audiovisual 
amb documental d’Arcalís 

      109 m’agrada 13 18

16 3 1

        11 compartits
          3 comentaris

        57 m’agrada
      19 compartits
        3 comentaris

        62 m’agrada
      14 compartits

      0 comentaris

        68 m’agrada
        8 compartits
        0 comentaris      109 m’agrada

      368 m’agrada       151 m’agrada      188 m’agrada 1 comentari

10 8

1

media   seguint      seguidors
000 000 000

tuits      seguint      seguidors
3502 657 3282

posts    seguint      seguidors
544 1478 445

TOP TWEET  ordinoesviu
Top tweet 1 Top tweet 2
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S’incrementa la senyalització de circuits 
esportius a la muntanya per a tota la família

Estripagecs 
als pics més 
emblemàtics

Marcatge 
de rutes i més 
seguretat

Promoció  
de l’orientació  
a Segudet

Itineraris de 
neu al Coll 
d’Ordino

Els pics més emblemàtics de 
la parròquia han estat redes
coberts gràcies a la campanya 
#ordinoestripagecs que es va 
tancar la tardor passada amb 
863 imatges publicades a la 
xarxa Instagram en tres mesos. 
La reproducció dels barrots de 
ferro que s’instal·laven antiga
ment a les finestres de les cases 
pairals encara manté l’atrac
tiu entre la comunitat d’igers.  
El departament de Cultura, co

Amb l’objectiu de reduir al mà
xim el nombre d’accidents per 
allaus i posar la informació a 
l’abast de tothom que practica 
raquetes i esquí de muntanya, 
la temporada passada es va 
presentar un nou projecte en 
col·laboració amb el CENMA, 
Andorra Turisme i l’OBSA. 
La informació exposada als 
panells indicadors que es van 
instal·lar a l’entrada del Parc 
natural de la vall de Sorteny 
es combina amb la pàgina web 
www.allaus.ad, on es poden 
descarregar els recorreguts 
alternatius segons la previsió 
meteorològica i el butlletí amb 
el perill d’allaus actualitzat amb 
el risc d’allaus. La zona d’Entor i 
Ransol són altres llocs on s’han 
instal·lat panells.

La capacitat d’orientarse i la 
integració al medi són dues de 
les aptituds que desperten els 
circuits d’orientació com a es
port de muntanya. Així ho va 

ordinat amb l’Oficina de Turis
me, va impulsar aquest concurs 
per donar a conèixer la bellesa 
dels paisatges i promoure l’ac
tivitat física. 
A la campanya, els participants 
havien de fer-se una fotografia 
amb cadascun dels sis estripa
gecs d’acer Corten fets per Pere 
Moles, que es van col·locar als 
pics de Casamanya, Cataperdís, 
Font Blanca, Estanyó, la Serrera 
i Tristaina, que coronen Ordino. 
Els qui es van atrevir a fer el re
corregut complet i van presen
tar les imatges correctament 
etiquetades a l’Oficina de Turis
me van rebre com a premi uns 
maniguets.

explicar Francesc Poujarniscle, 
autor del nou traçat fix que té el 
punt de partida a Prat de Call i 
s’estén entre el bosc de Segu
det i el coll d’Ordino. La inicia
tiva vol ser un reclam turístic i 
un incentiu per als escolars. 
El recorregut té 5,5 km i es va 
donar a conèixer a través d’una 
cursa organitzada per l’ECOA a 
l’octubre.

Una nova senyalització ha servit 
per difondre cinc itineraris per 
a la pràctica de l’esquí de mun
tanya i les raquetes de neu. Les 
diferents rutes estan marcades 
a Redort, la font de la Navina i 
el Coll d’Ordino, amb diferent 
grau de dificultat, que s’indica 
juntament amb la llargada, el 
desnivell i la durada. L’únic amb 
una certa dificultat és el del 
Coll, amb 9,3 km i una durada 
de dues hores i mitja a tres.

Ordino és capdavantera en la 
pràctica de l’esport a l’aire lliu
re. Els últims anys s’ha apostat 
per posar en valor un entorn 
ideal per a esportistes profes
sionals, però també per incenti
var l’activitat física a l’aire lliure 
entre la població. Hi ha alguns 
exemples transversals en què 
conviuen l’esport, la cultura i 
la muntanya. Pel que fa a l’es
port, fora de la temporada de 
neu trobem curses de munta
nya reconegudes internacional
ment, com l’Andorra Ultra Trail o 
altres de més extremes com la 
Pirinenc Clàssic. La celebració 
de la Copa del Món Font Blan
ca i l’increment de travesses 

d’esquí de muntanya a tot el 
país no han fet més que atrau
re nous practicants. El Comú ha 
treballat de valent per millorar 
la senyalització del territori amb 
rutes i circuits pensats per a un 
públic majoritari. 
Un altre aspecte que s’ha refor
çat ha estat la seguretat, oferint 
la màxima informació amb l’ob
jectiu de minimitzar els riscos. 
Han estat diverses les inicia
tives que s’han tirat endavant 
per difondre la riquesa del patri
moni natural i per facilitar l’ac
cés a la muntanya. El marcatge 
de rutes i circuits sorgeix de la 
necessitat de conèixer millor el 
territori.
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Medi ambient

La Casa de la Muntanya vol promoure  
el debat i impulsar la creació i la divulgació

El projecte de la Casa de la 
Muntanya avança després que 
es presentés el concurs per a la 
reforma interior de Casa Ferino, 
que acollirà el nou equipament 
al bell mig del carrer Major. 
La presentació la van fer els 
consellers Marc Pons, respon
sable de Medi Ambient, Agri
cultura i Sostenibilitat, i Jordi 
Serracanta, al capdavant de 
Turisme, Esports i Dinamització. 
Pons va avançar la voluntat 
de tirar endavant projectes en 
l’àmbit formatiu. «No es descar
ta la possibilitat d’oferir titula
cions sobre els estudis de mun
tanya que complementin el que 
ja existeix en l’especialització 
de muntanya», en col·laboració 

En marxa 
el concurs 
per a les obres

La reforma 
a Casa Ferino 
serà interior

 Acord transfronterer pel Parc de les Tres Nacions
El 24 d’agost passat es va fer la 
signatura de conveni per a un 
projecte de cooperació que im
plica tres països, amb els veïns 
del sud i del nord, i que posa 
el focus en els espais naturals 
protegits de les Valls del Nord. 
El Parc Pirinenc de les Tres Naci
ons vol ser una marca d’identitat 
d’una de les àrees naturals més 
extenses d’Europa, el territori 
que abasta el Parc Natural de la 
Vall de Sorteny, el Parc Natural 
Comunal de les Valls del Coma
pedrosa, el Parc Naturel Régio
nal des Pyrénées Ariégoises i el 
Parc Natural de l’Alt Pirineu. A 
l’acte de signatura del conveni, 
que va tenir lloc al Centre d’in

amb l’UdA i altres universitats 
estrangeres, segons va avançar 
el conseller que lidera el projec
te. Altres col·laboradors habitu
als seran el CENMA i l’OBSA pel 
que fa al treball de recerca i al 
valor afegit que pot significar.
L’Oficina de Turisme i tot l’equip 
del departament, format per 
quatre persones, es trasllada
ran a la Casa de la Muntanya, 
que s’ha de convertir en un cen
tre d’informació i descoberta 
per al visitant, que podrà obte
nir la informació que necessiti  
per planificar les sortides i a la 
vegada anticipar l’experiència, 
de forma virtual. «Pensem en 
una oficina 2.0, on el turista    
rebi informació i experimenti la 
muntanya gràcies a la tecnolo
gia», va explicar Serracanta. 
Finalment, el clúster d’esports 
impulsat per ACTUA també pot 
arribar a tenir la seva seu a la 
Casa de la Muntanya. Al novem
bre es va presentar a l’Smart 
City Expo World Congress de 
Barcelona, de la mà d’ACTUA, 
un partner que promou els con
tinguts tecnològics i els projec
tes innovadors en els sectors 
que poden ser més atractius i 
competitius. 

Els consellers Jordi Serracanta i Marc Pons durant la presentació.

Formació
acadèmica

Oficina 
de Turisme 2.0

Clúster 
d’esports

Les col·laboracions 
d’entitats com el CENMA i 
l’OBSA permetran establir 
contactes amb universitats 
i donar opcions als profes-
sionals del sector.

El visitant es trobarà amb 
una Oficina de Turisme 
2.0, un espai interactiu, 
ja que s’oferirà la desco-
berta i l’experiència virtual 
de la muntanya.

Es vol donar cabuda 
a empreses del sector 
punteres en tecnologia, 
com ara Pirinenc, que 
organitza curses extremes 
i utilitza sensors GPS.

terpretació del Comapedrosa, 
hi van assistir els cònsols J. Àn
gel Mortés i David Baró; André 
Rouch, president del Parc Natu
rel Régional des Pyrénées Arie
geoises, i el conseller de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, Damià Calvet, pel 
Parc Natural de l’Alt Pirineu. La 
marca servirà per tirar enda
vant accions conjuntes de pro
moció turística i dinamització i 
per millorar la gestió d’aquesta 
extensa àrea protegida. El pro
jecte transfronterer és ambiciós 
pel territori que comprèn, i en 
la presentació es va destacar el 
potencial turístic internacional 
que pot despertar la marca.
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Fem parròquia

Segueixen les millores a la xarxa de 
marquesines de les parades de bus

L’Eva de la Pena i el seu fill Marc en una de les noves marquesines a la parada de bus de les Moles.

La instal·lació recent de tretze 
noves marquesines de bus a la 
parròquia d’Ordino tindrà conti
nuïtat durant el 2019 per millo
rar la xarxa sencera de cobertes 
que donen aixopluc als usuaris 
del bus parroquial. 
El nou model de marquesina, 
de fusta i amb banc i paperera, 
incorpora com a millora més 
notable respecte a les anteriors 
una coberta amb protecció fron
tal que serà molt útil per als vi
anants quan baixin les tempera
tures a l’hivern. 
Pel que fa a les onze marques
ines ja existents, hi ha previst 
fer una renovació parcial de 
sis cobertes, en una primera 
inversió que ha d’acabar subs
tituintles totes i tenir una xarxa 
homogènia. 
Altres millores previstes per 
al 2019 són la instal·lació de 
pantalles tàctils amb informa
ció d’interès per als viatjants.  
El transport públic a la parrò
quia és molt utilitzat pels me
nors de 18 anys que es despla
cen als instituts i altres centres 
escolars. 

Noves places 
per a abonats 
al Vertical

Aparcament 
al Centre de 
Tecnificació

Atesa la demanda de places 
d’aparcament cobertes, el 
Comú ha habilitat una nova 
planta de l’aparcament verti
cal del Centre Esportiu d’Or
dino, exclusiva per a abonats. 
Les places deixaran de ser 
zona blava i funcionaran amb 
un abonament mensual. Els 
estacionaments inferiors a 24 
hores continuaran a la zona 
exterior amb parquímetre. 

La superfície que ocupa el 
terreny annex al Centre de 
Tecnificació, de 2.650 m2, 
conegut com la Plana de 
Babot, es destinarà a zona 
d’estacionament per a una 
vuitantena de vehicles. Es 
preveu que les obres, que 
inclouran voravies i instal·la
cions de serveis, estiguin en
llestides d’aquí a tres mesos.

#ordinoesviable A la Moleta de Segudet s’ha habilitat un aparcament que incorpora un mural de Domènec Montané. 



10 ordinoésviu activitats

Activitats

Més de 600 persones participen en la Jornada 
de Portes Obertes del nou edifici L’Estudi
Més de 600 persones van as
sistir a la Jornada de Portes 
Obertes del nou Edifici Sociocul
tural d’Ordino, que va servir per 
inaugurar les noves instal·la
cions dels serveis de ludoesco
la, biblioteca i La Capsa, espais 
de creació. 
El cònsol major, J. Àngel Mortés, 
i la consellera Vanessa Fenés 
es van encarregar de tallar la 
cinta en l’acte oficial que va be
neir mossèn Fenosa. 
El públic familiar va ser, però, 
el protagonista de la jornada, 
en què es van oferir tallers ar
tístics, des de les 11 fins a les 
17.30 h, i un concurs de sket-
ching. Olga Razenka va ser la 
guanyadora entre els sis par
ticipants. L’autora es va inspi
rar en la façana sud per fer el 
dibuix d’aquest edifici històric, 
protegit per patrimoni per la 
seva arquitectura del granit. La 
Capsa, espais de creació va ob
sequiar el primer premi amb un 
lot de material de dibuix valorat 
en cent euros. El segon lloc va 
ser per a Laura Blanco, guanya
dora d’un trimestre gratuït a La 
Capsa. Pel que fa als tallers gra
tuïts, la plàstica per a infants va 
acollir setze participants. Quant 
a l’oferta d’adults, el taller de 
costura creativa i el de dibuix 
amb carbonet van ser els de 
més èxit de públic.

Entre els assistents, Josep M. Riba, a l’esquerra, i Guillem Benazet, d’esquena, parlen amb el cònsol. La guanyadora del concurs de 
sketching, olga Razenka. Mortés somriu al jardí del nou edifici, el dia de la inauguració.

La signatura de l’Escola de Música de les Valls del Nord va tenir lloc a la Massana. La Capsa ha començat un programa de tallers en dissabte.

La Capsa, espais de creació i 
l’Escola de Música de les Valls 
del Nord van ser objectes de 
conveni entre els comuns d’Or
dino i la Massana, signats res
pectivament a cada parròquia. 
La unificació d’espais, amb una 
única seu per a La Capsa (a Or

dino) i l’Escola de Música (a la 
Massana) permetrà oferir un 
servei de més qualitat a tots els 
usuaris. L’increment d’alumnes 
del nou curs, que va començar 
el 10 de setembre, demostra 
l’encert de la nova gestió al cin
quanta per cent, que centralitza 

el servei en dos equipaments 
diferenciats. Pel que fa a l’Esco
la de Música, destaca la insono
rització de les aules i la creació 
d’una banda i un banc d’instru
ments, de manera que els alum
nes puguin provarlos a més de 
l’instrument que estudiïn.

Convenis per millorar el servei Dissabtes d’Art, 
gratuïts i familiars

Un dels propòsits del nou 
Edifici Sociocultural de la 
parròquia, L’Estudi, és ser un 
centre viu en què l’activitat 
no s’acabi amb les classes 
extraescolars. I per això, des 
de la inauguració, La Capsa 
ha programat tallers en cap 

de setmana. El cicle Dissabtes 
d’Art inclou tallers de totes les 
disciplines, sempre amb pro
postes gratuïtes adreçades al 
públic adult i infantil, com la 
programada el 28 d’octubre, en 
el marc de la celebració de Tots 
Sants. 
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Gent gran

Goya Ortega: «Res m’agradava més que tancar 
els ulls i sentir el curs del riu sobre una pedra»

 Goya Ortega acaba de ser àvia per segona vegada.  

El grup de participants al viatge sorpresa al peu de la Giralda, a Sevilla.

Alegre, simpàtica, extravertida 
i amb la mirada sempre enda
vant...

- Prejubilada per força? 
Em van donar la invalidesa. 
M’acaben de posar una pròtesi 
de genoll i l’altra l’espero, tam
bé tinc tres hèrnies que m’han 
donat molta guerra i visc amb 
molt dolor. 

- I ho diu amb un somriure. 
Tot és actitud, en aquesta 
vida. Quan has de tirar en

davant sola val més que t’ho 
prenguis amb alegria. I jo ho he 
fet amb tres fills i després una 
hipoteca. 

- I ara que no ha de treballar, a 
què dedica el seu temps? 
No tinc temps per fer tot el que 
m’agrada. Al matí, al meu cos li 
costa posarse en marxa, així és 
que vaig lenta per fer les feines 
de casa. Això si no ha vingut 
la neta el cap de setmana, no 
vulguis saber com em queda 
la casa... I a la tarda tinc un 

munt d’ocupacions, tinc un net 
de mes i mig, l’Èric, i avui és el 
primer dia que no l’he vist!. He 
fet classes d’informàtica amb la 
Fundació Crèdit Andorrà i canto 
a la coral. També cuido un hort 
social a Segudet, vaig al taller 
de memòria i m’agrada anar a 
la Casa Pairal, participar en les 
activitats, i jugar a cartes. 

- No perdoneu la partida. 
Ens ho passem pipa i jo de l’es
tona en faig una festa amb bro
mes, intento despistar la Juani

ta i el Pepito. No faig trampes, 
però sóc poc ortodoxa...

- I encara vol fer més coses?
Home, m’hauria encantat es
tudiar història de l’art, sempre 
m’ha inspirat, tinc la casa plena 
de llibres. I psicologia també. 
Com he xalat amb la visita a Se
villa i a la mesquita de Còrdova!

- Al viatge sorpresa?
És una iniciativa fantàstica, ens 
dona molta vida a tots i ens ho 
passem molt bé.

Viatge sorpresa 
a ‘al-Àndalus’

Una quarantena de padrins de 
les Valls del Nord, vintiun d’Or
dino i dinou de la Massana, van 
viatjar fins a Sevilla i Còrdova 
per conèixer el llegat cultural 
d’alÀndalus. Es tractava del 
viatge sorpresa, cosa que va 
generar un gran entusiasme 
entre els padrins. L’activitat, 
organitzada per la Casa Pairal, 
és una de les més ben rebudes 

de totes les que es proposen 
durant l’any. El viatge a Andalu
sia es va fer la primera setmana 
d’octubre amb la visita als mo
numents més coneguts de les 
dues ciutats. A la foto veiem els 
padrins sota la Giralda, un dels 
més emblemàtics de Sevilla. La 
perla del viatge va ser la des
coberta de la mesquita de Còr
dova, el monument més impor
tant de l’art andalusí, patrimoni 
mundial de la Unesco. La prime
ra sortida es va fer a la Fageda 
d’en Jordà, a la Garrotxa, i la se
gona al Canal du Midi. Quedarà 
per compartir la sessió de fotos 
i records en un berenar. 

- I de Burgos a Andorra?
Per treballar, com la majoria. 
Vaig arribar a Arinsal, i venia 
de pas per instal·larme a Bar
celona, però adoro la munta
nya. Treballava a l’Hotel Solana 
i quan tenia una estona lliure 
res m’agradava més que seure 
en una pedra i sentir el curs del 
riu. 

- Doncs no la veia jo gaire mís-
tica... 
En aquesta vida no tot és el que 
sembla. 

La Casa Pairal 
visita Sevilla  
i Còrdova

Recepta

PEBROTS FARCITS

- Compreu un pot de pebrots  del piquillo per farcir.
- Sofregiu ceba i all, afegiu-hi carn picada, 
  ofegueu-ho i poseu-hi tomàquet.
  S’hi pot afegir un ou dur.
- Barregeu-ho tot i poseu-ho dins els pebrots. 
- Un cop farcits, passeu-los per farina i ou 
  i fregiu-los.
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Psicologia positiva i disciplina 
marcial servirien per definir Xa
vier Herver, conseller d’Adminis
tració, Comunicació i Comerç, 
que es declara obertament ena
morat d’Ordino. 

- L’àrea de Dinamització ha 
passat a formar part de la 
cartera de Turisme. Per què 
aquest canvi?
Vam introduir el concepte de di-
namització en un sentit ampli, 
d’una manera global. Des del 
Comú volíem cuidar els ciuta
dans però també entitats i as
sociacions, i anar tots a l’una. 
Sumant esforços amb interes
sos comuns es pot arribar més 
lluny. Fruit d’aquest impuls ha 
estat el naixement de l’Associa
ció d’Hotelers i Comerciants 

d’Ordino. Després de dos anys 
d’un bon funcionament, cal 
obrir la perspectiva del concep
te de turisme, que també és 
molt ampli. És clarament trans
versal, no només amb turisme, 
també amb esports i amb cultu
ra. Per tant, no tenia gaire sentit 

entrevista

Entrevista

Xavier Herver: «Per definició, l’administració pública  
ha de ser dinàmica i s’han de defugir els tòpics»

El conseller d’Administració, Comunicació i Comerç, Xavier Herver, a la plaça Prat de Call.

continuar com a àrea indepen
dent. Hi ha molt recorregut per 
a la parròquia d’Ordino, natural
ment guardant la personalitat i 
l’entorn que ens diferencia de 
la resta d’Andorra.

- En quines xifres es mou l’ober-
tura de comerços?
Fins al 15 d’octubre s’han auto
ritzat 52 nous comerços; més o 
menys ens movem en les matei
xes xifres que els darrers anys, 
amb algunes fluctuacions. 

- Creix ara l’oportunitat de ne-
goci amb la nova concessió a 
Arcalís?
La meva opinió personal és 
que el canvi ens ha beneficiat, 
d’una manera directa per la re
percussió en els pressupostos 

comunals, però a més a més 
és un plus per la gestió priva
da. L’aposta pel forfet conjunt 
amb GrandValira pot atraure 
un client que ens interessa, dis
posat a pagar una mica més a 
canvi d’una oferta més àmplia. 
Implica un salt qualitatiu. Con

fiem també ampliar l’oferta de 
places hoteleres, ja que si vo
lem atraure turistes, cal acon
seguir més pernoctacions a la 
parròquia. 

- El Servei de Tràmits també 
forma part de la seva conse-
lleria.
Estic molt content amb el servei 
i l’atenció que donem al ciuta
dà. És la cara més visible del 
Comú i crec que es fa molt bona 
feina i es dona un bon servei. 
La demanda de tràmits es tam
bé fluctuant i coincideix amb 
els inicis de curs, la temporada 
d’esquí o l’inici de les vacances. 

- Pel que fa als tràmits en línia, 
s’ha fet algun pas més? 
S’hi està treballant, però és un 
projecte que no fem sols i la 
velocitat és diferent. En aquest 
sentit, m’agradaria destacar la 
possibilitat de fer les inscrip
cions en línia. 

- El treballador de la funció pú-
blica, de l’administració, està 
desprestigiat? 
Hi ha una part molt important 
de funcionaris que han de lluitar 
contra els tòpics que se’ls asso
cien. És un mite, i justament a 
l’administració hem de treballar 
per erradicarlo. Des de Gestió i 
Desenvolupament Humà (GDH) 

estem preparant un projecte 
formatiu per als caps i sobre les 
capacitats de lideratge, és una 
manera de reforçar la qualitat 
del treball del Comú sencer. 
Des de l’òrgan polític, acostu
mem a centrarnos en projec
tes externs i sovint perdem de 
vista que qui fa que les coses 
funcionin és el personal. Con
cretament, des del nostre punt 

de vista, l’actiu més important 
del Comú són les persones. I 
aquesta formació és una inver
sió que reforçarà la qualitat del 
servei al ciutadà.

- Tothom hi estarà d’acord? 
Qualsevol canvi implica sortir 
de la zona de confort, i el re
sultat acostuma a ser molt po
sitiu. D’acord potser no hi està 
tothom, però de beneficiats en 
sortirem tots. Reitero, el pri
mer, el ciutadà, que veurà com 
aquesta actualització i posada 
al dia del personal repercuteix 
en l’administració i la gestió 
de la cosa pública. En una em
presa privada, ningú posaria en 

qüestió la formació, per què no 
hauríem de fer el mateix en una 
administració que vol ser com
petent? La formació és contí
nua avui dia. Ho veiem amb els 
joves que estan estudiant, ja no 
n’hi ha prou amb fer el teu grau 
i punt. 

- Aquest seria el seu ideal d’ad-
ministració pública? 

No penso que ens haguem de 
fixar en un model concret, però 
sí que aspiro a una administra
ció dinàmica per definició. Per 
descomptat, això vol dir una es
tructura dinàmica internament, 
que es traduirà a l’exterior. A 
GDH, en aquests dos anys s’ha 
fet una feia molt important de 
revisió de processos i procedi
ments per optimitzar els recur
sos que tenim i adequarlos a 
les necessitats reals.

- També s’ha apostat per una 
actualització de les eines infor-
màtiques amb què es treballa.
En aquest sentit hi ha hagut un 
punt d’inflexió també pel que fa 

«Introduir el concepte 
de ‘dinamització’ ha servit 

per mirar d’anar tots a l’una»

«L’actiu més important
 d’un Comú, per a Ordino,

 són les persones»
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a sistemes d’informació. Des 
del departament s’ha apostat 
per l’Office 365, de manera que 
sempre estàs al dia i, el que és 
més important, sense costos 
afegits, Això quant al software, 
pel que fa al hardware l’aposta 
ha estat formar part del núvol 
d’Andorra Telecom. Som a la 
recta final del projecte. Estal

viem en la compra d’equipa
ments informàtics i tenim un 
servei garantit permanent 24 
hores al dia 7 dies a la setma
na. És a dir, paguem per allò 

que necessitem i fem servir. Un 
servei a la carta. Ens ofereixen 
seguretat i fiabilitat des de dues 
empreses punteres en tecnolo
gia, Microsoft i Andorra Telecom 
amb els seus socis. 

- Es planteja nous canals de 
comunicació per arribar al ciu-
tadà?

Igual que penso que comunicar 
el que fas és tant o més impor
tant que ferho, també penso 
que no hem de sobrecarregar la 
gent amb tanta informació, és 

contraproduent. L’últim ha es
tat l’app ‘Ordino és viu’ i ha es
tat un encert. S’han obert nous 
canals temàtics, l’últim el de La 
Capsa. I també s’hi han sumat 
entitats i associacions de la 
parròquia com per exemple l’As
sociació de Pares de l’Escola 
Francesa, i estem parlant amb 
altres entitats. Li estem traient 
molt suc. Ens permet enviar 
pushs, i saps que el missatge 
arriba. La persona decideix si el 
vol rebre o no. L’estem utilitzant 
quan és necessari, tampoc vo
lem saturar la gent. Actualment 
tenim 1.274 descàrregues. Hi 
conviuen altres canals com 
aquest butlletí, que també arri
ba a un altre tipus de públic que 
no està tot el dia amb el mòbil 
com nosaltres, i que no hem 
d’oblidar. És un projecte molt 
maco. Pel que fa al web frontal, 
l’última pàgina que s’ha fet ha 
estat la del CEO, més actualit
zada i pensada per ser útil als 
usuaris, estem treballant per 
exemple per fer reserves de 
classes en línia.

- Hi ha altres projectes que 
s’hagin portat a terme des de 
la Conselleria de Comunicació?
S’ha treballat conjuntament 
amb Administració en la norma
tiva per a les terrasses de la via 
pública. Es busca l’homogene
ïtzació del mobiliari per cuidar 
una estètica integrada en el 
paisatge. És una modificació de 
l’ordinació que ja existeix i es 
fixa, sobretot i d’entrada, en el 
nucli antic dels pobles. Evident
ment es donarà un marge pru
dencial perquè els establiments 

puguin adaptarse a la normati
va i sí que serà inflexible en els 
establiments nous. Els princi
pals criteris seran l’ús de la fus
ta de noguer fosc per a taules i 
cadires. 

- Escoltem prou el ciutadà? 
Cada vegada més. És la màxi
ma prioritat, som un comú pro
per i l’escolta activa per a nosal
tres és el més important. Tots 
els canals de comunicació que 
tenim oberts i totes les accions 
que fem van en aquesta direc
ció. Aquesta tardor hem tornat a 
fer les reunions veïnals, és una 
acció també important on hi ha 
intercanvi i es recullen les in
quietuds dels veïns i les comu
nitats per zones. L’equip sencer 
estem oberts i a disposició del 
ciutadà, en qualsevol moment, 
a través d’una escolta activa. 
Un altre projecte important que 
ha tirat endavant Comunicació 

ha estat l’increment de mar
quesines a les parades de bus, 
una ampliació que com bé expli
quem incrementa el nombre de 
cobertes i ha d’acabar amb la 
substitució de tota la xarxa. És 
un tema que afecta una part im
portant de la població, especial
ment infants, joves i gent gran, 
que és la que no condueix. La 
principal millora respecte a les 
que ja existien és que les noves 

tenen la part frontal coberta. 
Ens plantegem també aquesta 
xarxa de marquesines com un 
possible canal de comunicació 
directe amb el vianant. S’està 
estudiant la instal·lació de pan
talles tàctils on es pugui oferir 
informació d’interès. 

-Està satisfet de la feina feta en 
aquests tres anys de mandat? 
Estic satisfet amb tot el que 
s’ha fet. I segurament encara 
hi ha molt per fer, però com he 
dit abans, és important saber 
comunicar i explicar tot allò que 
s’ha fet bé. De fet, estem treba
llant en una campanya per mos
trar les millores que ha experi
mentat la parròquia en aquests 
tres anys. La xarxa de marque 
sines sens dubte en seria una 
de molt evident, però n’hi ha 
d’altresa substitució de l’antic 
terra per gespa artificial al Prat 
de Call, la creació de noves pla

ces d’aparcament... no ens hem 
preocupat únicament de fer ac
tivitats, que se n’han fet moltes 
i de molt interessants, sinó que 
cada vegada ens inquieten més 
els aspectes que dificulten el 
dia a dia, l’atenció ciutadana, 
que és el que la gent vol. 
Ho tenim fàcil perquè Ordino 
enamora, i aquesta és una 
bona etiqueta per prendre cons
ciència.

    PERFIL

Lloc de naixement 
Sion (Suïssa)   
 
Data de naixement 
16/03/1965
 
Professió
Psicòleg i ADE. Màster 
en Educació Física i Salut.
Entrenador físic d’alt nivell.
 
Aficions
Submarinisme, 
activitats en família.

«També és important 
prendre consciència 
de la feina ben feta»

«L’app ‘Ordino és viu’ 
ja ha arribat a les 1.274 

descàrregues»
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La 27a Mostra Gastronòmica exhaureix totes 
les entrades i consolida la cursa de cambrers
La 27a Mostra Gastronòmica 
d’Andorra, que es va celebrar 
el diumenge 11 de novembre, 
ha estat un èxit absolut. Els ti
quets s’havien esgotar cinc dies 
abans. Hi havia 376 entrades 
disponibles per a l’àpat, en què 
es va proposar la degustació 
de 14 menús elaborats amb 
productes locals presentats se
gons les últimes tendències de 
la cuina actual. La Mostra és 
un aparador de la cuina nacio
nal per als comensals, que po
den tastar fins a 29 plats. Plats 
tradicionals com les favetes, el 
bacallà o els canelons compar
teixen fogons amb espumes de 
tòfona, enreixats de caramel, 
barquetes i crumbles. 
La cuina convidada d’aques
ta edició ha estat la mexicana. 
Alguns restauradors han incor
porat un toc de fusió d’aquest 
país als seus plats, però el pro
tagonista ha estat el restaurant 
massanenc Tequilando. La ben
vinguda als comensals la va do
nar l’equip de l’Adelita, un altre 
restaurant de cuina mexicana 
que va oferir un còctel Margari
ta als assistents. Establiments 
Vidal, Bomar, FrancPort, Idpa, 

A l’esq., els alumnes s’inscriuen a la cursa. Lola Prats (a dalt) i 
Ramon Vicente i Nathalie Melis són uns habituals de la Mostra.

L’exposició serà itinerant.

InterOllinac, Vinissim, Magat
zems Coma, Andolac, Andorcarn 
i Distribucions Godó han estat 
els establiments col·laboradors 
que, com cada any, fan possible 
la Mostra. Dos dies abans, cam
brers professionals i estudiants 
que s’estan formant en el sec

tor de l’hostaleria van tenir una 
gran expectació mediàtica amb 
la 3a Cursa de cambrers, cele
brada a l’ACCO, organitzada per 
l’escola Vatel amb una seixan
tena de participants, molts dels 
quals eren alumnes del Lycée 
Comte de Foix.

A la taula del Consell, representants dels dos sistemes educatius.

Trobada i exposició 
al voltant del ferro

Els infants es mostren sensibles 
al medi ambient en el Consell

Després de la primera trobada 
a Beasain, la primavera passa
da, i a la vall Ferrera al juliol, el 
mes de maig del 2019 Ordino 
acollirà una nova reunió de l’as
sociació Ruta del Ferro als Pi
rineus i una exposició al voltant 
d’aquest patrimoni cultural, que 
a casa nostra compta amb un 
itinerari reconegut pel Consell 
d’Europa, la Ruta del Ferro, i 
dos equipaments culturals, la 
Farga Rossell com a centre d’in
terpretació del ferro i la Mina 
de Llorts. La mostra itinerant, 
titulada «Camins del Ferro», es
tarà formada per vint panells 
divulgatius dels cinc territoris 
que en formen part: Andorra, 
Catalunya, l’Arieja, Aquitània i el 

País Basc, i anirà acompanyada 
d’una exposició d’eines de fer
rer.
Pel que fa a la Mina de Llorts, 
de gestió comunal, cal destacar 
que és un dels equipaments 
més visitats a l’estiu a la par
ròquia. La temporada, que va 
començar al maig, es va tancar 
a l’octubre amb un increment 
del 10% de visites i un total de 
6.126 persones.

S’incrementen 
les visites a la 
Mina de Llorts

Els alumnes de les esco
les Andorrana i Francesa 
d’entre 9 i 10 anys es van 
mostrar sensibles i preocu
pats pel medi ambient en la 
primera sessió del Consell 
d’Infants, que va tenir lloc el 
19 de novembre. La compa
reixença dels representants 
davant dels cònsols i el con
seller d’Administració, Comu
nicació i Comerç va servir per 
conèixer les principals inqui
etuds de les generacions fu
tures. 
Es van presentar moltes pro
postes, i ara caldrà decidir 
quines es poden tractar i re
soldre des del consistori. La 
majoria tenien a veure amb 
l’estalvi de recursos, com 
ara la possibilitat d’instal·lar 
sensors a les aixetes dels la
vabos i als circuits de la llum. 
La cònsol Riba, en la seva in
tervenció, va informar els in
fants que totes les reformes 

i actualitzacions que es fan ja 
inclouen i preveuen aquestes 
i altres millores per a l’eficièn
cia energètica. La instal·lació 
de més plaques solars, amb el 
CEO com a exemple, o la neteja 
de rius van ser altres propostes 

en referència a la sostenibilitat. 
El patrimoni agrícola i ramader 
va ser objecte de reflexió amb 
una proposta per recuperar els 
orris, els ramats d’ovelles i la 
producció de formatge com fe
ien els nostres avantpassats.
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Donar prioritat al vianant ha estat l’objectiu 
de les millores fetes a la via pública 

Nou tram 
aprovat  
a la CG-3

Rotonda 
d’accés  
a les Salines

Il·luminació 
per als senyals 
dels pasos de 
vianants

Nou carril 
bici amb 
senyalització

Semàfors a la 
Cortinada i a 
la Clota Verda

Aquesta tardor han continuat 
les obres d’ampliació de la CG
3, la via principal que creua la 
parròquia de nord a sud, des
prés que a l’estiu es concedís 
l’adjudicació del tram entre el 
Cresp i el Vilaró, a Llorts. Alguns 
dels guanys que ha aconseguit 
la parròquia amb aquesta obra 
són els nous vorals de 2 metres 
protegits i embellits amb fusta, 
a més de la senyalització dels 
carrils per a ciclistes. Un dels 
objectius de l’eixamplament és 
la millora de l’accés a OrdinoAr
calís.

Un altre exemple de millora de 
la seguretat per als vianants el 
tenim en l’accés a la urbanit
zació de les Salines, amb una 
rotonda i un nou pont per als 
veïns. Després de més de 50 
anys sense intervenir en la via, 
les obres de la CG-3 s’hauran 
portat a terme en cinc anys amb 
una inversió total de 15 milions 
d’euros. L’alineació del pavi
ment en alguns trams i la sua
vització dels revolts fins al camp 
de neu eren altres prioritats 
plantejades en l’ampliació defi
nitiva a 15 metres de la CG-3.

El servei de circulació té previst 
instal·lar nous senyals de pas 
per a vianants amb il·luminació. 
Es tracta dels rètols triangulars 
que alerten els vehicles de la 
presència d’un pas zebra. 
Hi ha dos emplaçaments de
cidits, l’entrada nord al poble 
de la Cortinada i la rotonda del 
Raval, i l’entrada també nord al 
poble d’Ordino, just a sota de 
l’església. La mesura vol forçar 
la reducció de velocitat dels ve
hicles quan arriben a aquests 
passos. 

Amb l’objectiu d’obtenir sinis
tralitat zero i en espera d’apro
var el reglament en un nou 
codi de circulació, la primavera 
passada es va engegar la cam
panya nacional Andorra Territori 
Ciclista, per conscienciar sobre 
la convivència amb els ciclistes 
a la carretera. Ordino incorpora 
al llarg de la CG-3 el carril se
nyalitzat per a ciclistes. 
A la parròquia hi ha una gran 
afició i molts practicants se sen
ten atrets per les rutes marca
des en dos dels ports de mun
tanya, el Coll d’Ordino i la Coma 
del Forat, amb tres arribades 
del Tour. 

La seguretat viària ha estat una 
prioritat per al Comú d’Ordino. 
Entre les mesures que s’han 
portat a terme destaca la instal
lació de dos nous semàfors a la 
parròquia per reduir la velocitat 
dels vehicles i donar prioritat als 
vianants en l’accés a dos nuclis 
urbans, la Clota Verda i l’entra
da al poble de la Cortinada. Es 
tracta d’una demanda que la 
corporació ha resolt després de 
recollirla a les reunions veïnals.



16 ordinoésviu



1717ordinoésviuHivern reportatge

Reportatge

L’última trobada interparroquial es va celebrar a Ordino. 

El Bosc Viu, a l’Esquella, és un dels escenaris proposats per a aquest Nadal. 

La Fundació Julià Reig editarà un nou receptari  
que inclou set receptes dels hortolans de la parròquia
El projecte dels horts socials 
camina des del 2001 i pels vol
tants de Nadal traurà una nova 
publicació vinculada a aquesta 
experiència, que implica 154 
padrins i padrines de tot An
dorra. Es tracta d’un receptari 
en forma de llibre on es recu
llen 52 receptes sortides de la 
collita i proposades pels hor

tolans de totes les parròquies. 
Pel que fa a Ordino, els plats 
escollits són set: la coca de car
bassa (Assumpció del Moral), 
la samfaina a la bilbaïna (Goya 
Ortega), la crema de carbassa 
(Isidro Cañadas), penques de 
bledes com les feia la mare (Ju
lio Rivas), recepta d’estiu (Rosa 
Florit), verdures amb espècies 
de l’Índia (Sheena Livingstone), 
i rotllet de patata farcit, d’Ales
sandra Fernández, hortolana 

de l’Aula Oberta. Els llibres es 
distribuiran entre tots els hor
tolans i els comuns, amb qui 
es coordina el projecte, que 
disposa de 155 parcel·les a tot 
el país. «La finalitat sempre ha 
estat oferir una activitat física i 
socialització a la gent gran», ex
plica la responsable del projec
te, Ester Segura, tot i que la par

ticipació social ha transcendit 
la gent gran  al llarg d’aquests 
anys, com és el cas de l’Aula 
Oberta a Ordino, amb la impli
cació dels alumnes i el coordi
nador Xavi Balmes. 
El projecte ja és una institució 
i la seva festa és la trobada in
terparroquial, un moment per 
intercanviar i compartir l’experi
ència entre tots els territoris 
implicats. Ordino va fer d’amfi
triona el 3 d’octubre. «La inter

parroquial és una festa per a 
tots nosaltres. Antigament haví
em organitzat un viatge relacio
nat amb el treball de la terra i 
els horts, però estem molt con
tents de la trobada», conclou 

Segura. Ser resident a la parrò
quia, tenir 65 anys i no treballar 
són les úniques condicions que 
calen per formar part d’aquesta 
gran família dels horts socials. 
En l’última edició, a Ordino es 

van atorgar 15 parcel·les per 
treballar durant la temporada. 
Els horts es divideixen en qua
tre als peus de Casa Rossell i 
onze a l’Hort de les Hortes, a 
Segudet. 

El Bosc Viu s’incorpora al Christmas Village  
i l’Ossa es tornarà a representar per Nadal

El Bosc Viu, a l’Esquella, forma
rà part del Christmas Village, la 
fira que es tornarà a muntar al 
nucli antic i L’Era d’Ordino del 6 
al 9 de desembre. Són els esce
naris on s’amagaran una famí
lia de quatre tions amb barreti
na taronja. Tothom qui ho vulgui 
podrà participar en la recerca 
i obtenir un premi si es fa una 
fotografia amb cadascun dels 
tions i la penja a les xarxes so
cials amb les etiquetes #bosc
viuordino i #firadenadalordino. 
Caldrà mostrar les fotos publi
cades a l’Oficina de Turisme per 
recollir el premi. 
El tret de sortida a la fira i el 
programa de Nadal el donarà 
l’encesa de llums, que tindrà 
lloc el dijous 6 de desembre, 
a les 6 de la tarda, a la plaça 
Major. Les seccions infantils de 

l’Esbart Valls de Nord faran una 
animació abans d’oferir una xo
colatada per a la canalla. 
Una altra activitat que només 
veureu a Ordino aquest Nadal 
serà la representació de l’Ossa, 
que es farà el diumenge 9 de 
desembre, a les 12 del migdia, 
a la plaça Major. El programa 
d’actes de Nadal s’allargarà fins 
a mitjan gener i no hi faltaran 
les activitats més tradicionals, 
com la representació dels Pas
torets a l’ACCO, la Nit de Reis. 
Abans, però, els infants de la 
parròquia faran cagar el tió a 
la plaça Major i rebran el Pare 
Noel. Durant els dies de la fira 
s’instal·larà un circuit perma
nent de jocs tradicionals, hi 
haurà tallers de manualitats i 
un munt d’actuacions progra
mades al carrer.

Una campanya 
animarà a 
trobar tions

La fira obre el 
6 amb l’encesa 
de llums

 La trobada interparroquial 
anual es va fer a Ordino 

el setembre passat
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La veu d’Arcalís

Novetats a Arcalís: tots hi teniu molt a veure! 

L’estació d’esquí d’Ordino Ar
calís presenta aquesta tempo
rada tot un seguit de novetats 
destinades a fidelitzar els es
quiadors més adeptes, però 
també amb la finalitat d’atreure 
potencials nous clients, seduïts 
per les millores dutes a terme. 
Les inversions potser no són 
sempre tan visibles com la 
construcció d’un telecabina, 
com és el cas, que indubtable
ment està destinat a donar un 
impuls vital a l’estació, però sí 
que és cert que tots els avenços 
sumen i són importants. Entre 
les millores enfocades a satis
fer les demandes dels esquia
dors, cada dia més exigents, cal 
destacar que tots els forfets de 
dia inclouran la garantia meteo
rològica per tal que els usuaris 
puguin obtenir un passi per a un 
altre dia en el cas que les con
dicions meteorològiques no es 
corresponguin amb les seves 
expectatives. Les ofertes en res
tauració i les exclusives propos
tes lúdiques, la renovació de la 
xarxa de canons de neu i els es
forços que hem fet per ser més 
visibles online són algunes de 
les novetats més potents. 

TELECABINA TRISTAINA
Aquesta temporada estrenem 
el telecabina Tristaina, que es 
convertirà en el nou emblema 
de l’estació. El nou remuntador 
surt de la base de l’estació, a 
l’Hortell (1.940 m), i arriba a 

la Coma (2.220 m). El giny ha 
tingut un cost aproximat de 7 
milions d’euros i servirà per re
activar la zona de la Coma i per 
descongestionar la base, ja que 
els esquiadors tindran ara tres 
alternatives de mobilitat, cosa 
que alliberarà de pes els teleca
dires de la Basera i de l’Abarse
tar i el teleesquí de l’Hortell. 

MÉS CANONS I UNA NOVA MÀ
QUINA TREPITJANEU
S’han renovat les canonades 
d’aigua de la pista Les Canals 
amb la substitució de més 
d’un quilòmetre de la xarxa de 
canons de producció de neu, 
fet que suposarà que la pista 
estigui innivada fins a l’Hortell 
(sempre que les condicions si
guin les adients). A més, s’ha 
millorat la capacitat de produc
ció, ja que es podran posar més 
canons a treballar al mateix mo
ment. Cal mencionar la compra 
de vuit nous aparells Technoal
pin, alguns de mòbils, que per
metran anar intercanviantlos 
de lloc segons les necessitats. 
Tot això, sumat a l’adquisició 
d’una nova màquina trepitjaneu 
i a la compra de noves motos 
per als pisters i per al servei de 
manteniment, representa un 
gran impuls per a les tasques 
de conservació. 
Aquest estiu, aprofitant les 
obres al planell per fer la sortida 
del telecabina, la base del tele
esquí 1 – L’Hortell s’ha aixecat 

uns 5 metres, i ara serà més 
suau i progressiva. A més, s’ha 
guanyat espai després de la 
modificació de l’arribada de les 
pistes que conflueixen totes a la 
mateixa zona, ja que s’ha modi
ficat el punt on es troben les pis
tes La Basera, L’Hortell i El Pont, 
per minimitzar el risc d’impacte 
on El Pont es troba amb La Ba
sera. 

EL PARC AGUSTINA CREIX COM 
ELS INFANTS
El Parc Agustina continua crei
xent! Aquesta temporada s’hi 
ha incorporat un nou túnel mà
gic de 8 metres de recorregut 
sota la neu, que se suma al de 
6 metres de la temporada ante
rior. El Parc Agustina és el lloc 
perfecte per iniciarse en l’es
quí d’una manera lúdica i anar 
progressant amb els mòduls de 
diferents dificultats que es tro
ben al llarg del recorregut. Una 
manera molt divertida de gaudir 
de la neu amb el personatge del 
conte infantil de Vallnord. 

TRANSPORT DE CLIENTS: ES 
DUPLICA EL SERVEI
L’estació va posar en marxa la 
temporada passada un servei 
de transport de clients dife
rencial i innovador. Recollim el 
client a la porta de l’hotel o de 
l’allotjament turístic i el portem 
a peu de pistes (sota reserva). I 
quan vol tornar, tan sols ha de 
reservar l’hora que més li con

vingui i el tornem a deixar al lloc 
on l’hem recollit. 

GARANTIA METEOROLÒGICA 
PER A TOTS ELS ESQUIADORS
Enguany, tots els forfets que es 
compren a taquilles o a través 
de la plataforma online de l’es
tació porten inclosa la Garantia 
Meteorològica. Així, l’estació es 
compromet a canviar el forfet 
per a un altre dia si les condi
cions no agraden a l’esquiador. 
Tan sols ha de passar per les ta

quilles a fer el tràmit i se li lliura
rà un passi per a un altre dia de 
la temporada. Els forfets que es 
comprin online i a les taquilles 
de l’estació continuen sent re
carregables i moneder, fet que 
permetrà que es puguin fer ser
vir en altres serveis de l’estació 
amb el mateix suport. 

TERCERA FASE DE L’ARCALÍS 
NATURAL PARK
L’Arcalís Natural Park segueix 
la seva expansió i aquesta tem
porada trobarem més elements 
distribuïts per les diferents àre
es de l’estació. Mòduls més 
grans, per a riders més experts, 

més kickers de backcountry a la 
zona de la Coma i un Fun Track 
amb més mòduls són les actua
cions més visibles, però no les 
úniques: hi haurà mòduls mò
bils que es podran reubicar en 
zones forapista segons les con
dicions de la neu. 

NOU PUNT DE RESTAURACIÓ: 
CERVESERIA MORITZ DE LA 
COMA
La Coma, que amb l’arribada 
del nou telecabina tindrà una 
importància cabdal, oferirà un 
nou punt de restauració. Al peu 
del telecadira de Creussans 
s’estrena una cerveseria amb 
un format diferent i atrevit. Es 
tracta d’un lloc cobert, a l’estil 
tirolès, amb música en viu i amb 
bon ambient, que a més es con
verteix en terrassa oberta quan 
les condicions són òptimes. Un 
nou punt que donarà més vida 
al sector i que ampliarà l’oferta 
lúdica de l’estació. 

RESTAURACIÓ: MENJA’T L’ES
SÈNCIA DE LA MUNTANYA
La principal novetat de la res
tauració aquesta temporada se 
centrarà, com hem dit, al sector 
de la Coma. En aquest cas, a La 
Borda de la Coma es redistribu
eix l’espai per donar un millor 
servei als clients. Als migdies 
es potencia l’oferta amb les fon
dues, les carns a la brasa i els 
arrossos de muntanya acompa
nyats de bons vins. Alhora, el 

Es duplica el 
servei  

de transport  
als clients
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Refugi Gastronòmic de les Por
telles renova la carta per conti
nuar sorprenent.

MÚSICA EN VIU, FINS I TOT 
CLÀSSICA 
Apostem per promoure la varie
tat i l’entreteniment més enllà 
de l’esquí. L’estació ha apostat 
pels concerts de música en viu, 
en col·laboració amb la cervesa 
Moritz, i enguany oferirem un 
ampli calendari de concerts en 
directe gairebé cada cap de set
mana. A més, dins el calendari 
del festival Ordino Clàssic, Ar
calís serà l’escenari de tres con
certs de música clàssica. 

NOUS CHECKPOINTS FREERIDE
El freeride continua creixent i 
Ordino Arcalís s’ha convertit en 
la referència de l’esquí forapis
ta dels Pirineus i la Península. 
Per fer més segura la pràctica 
de la disciplina, s’han instal·lat 
dos detectors ARVA que, acom
panyats de dos cartells infor
matius, permeten als freeriders 
comprovar l’estat del seu trans
missor. 

ESTRENEM NOVA WEB,  WEB
CAMS I CENTRAL DE RESERVES
Aquesta temporada, plena de 
novetats, les noves tecnologies 
també tenen un paper impor
tantíssim. Estrenem una nova 
web, amb un disseny modern 
i àgil que permet informarse i 
comprar de manera molt intuïti

va. La web integra la plataforma 
de venda de forfets i de serveis 
i, com a novetat, també paquets 
amb allotjament, projecte ges
tionat per un nou equip de cen
tral de reserves i booking d’Or
dino Arcalís. Al mateix temps, 
s’han incorporat dues noves 
webcams d’última generació, 
que permeten veure l’estat de 
les pistes amb una qualitat sor
prenent.  

S’INCREMENTEN ELS CANALS 
DE COMUNICACIÓ
A mitjan temporada passada 
vam posar en marxa les xarxes 
socials pròpies de l’estació, i 
enguany potenciem la comuni
cació amb l’impuls de la web, 
afegint un blog on prometem 
explicar únicament coses inte
ressants. A més, obrim una llis
ta de distribució de Whatsapp 
Business, on informarem puntu
alment de l’estat de les pistes, 
els accessos, la meteorologia, 
promocions i convocatòries a 
esdeveniments exclusius.

MILLORES ALS ACCESSOS A 
L’ESTACIÓ 
Durant els darrers anys, l’ac
cés a l’estació ha experimentat 
grans millores. El Govern d’An
dorra ha invertit uns 15 mili
ons d’euros en l’eixamplament 
i la rectificació dels deu trams 
més conflictius de la calçada. 
D’aquesta manera, els vehicles 
que hi circulen, i també els ci

clistes, ho fan amb més como
ditat. Cal destacar també les ga
leries de protecció d’allaus a la 
CG-3, a la zona dels Basers del 
Corb. És un nou tram de 142 m 
de longitud que ha permès unir 
dos conductes existents i que 
servirà per evitar l’afectació de 
la carretera en cas d’allau. 

MÉS ESQUÍ DE COMPETICIÓ 
S’han renovat les línies de ca
blejat de cronometratge de les 
pistes de L’Estadi i Les Canals 
per poder acollir les curses del 
Trofeu Borrufa i més proves FIS. 
A més, s’ha instal·lat una nova 
caseta de cronometratge a la 
pista de La Portella del Mig. I 
per a tots aquells esquiadors 
que vulguin sentir la sensació 
de passar un eslàlom, l’estació 
ofereix un traçat permanent en 
el qual es poden controlar les 
baixades.

MÉS MARXANDATGE
Gràcies a l’èxit de la temporada 
passada, quan el material es 
va esgotar en poques setma
nes, s’amplia la col·lecció amb 
samarretes, dessuadores, cin
tes pel cap, tapaboques Buff®, 
gorres, bosses, mitjons i roba 
tèrmica personalitzada amb la 
imatge de l’estació. No et que
dis sense! 

Us esperem una temporada 
més a l’estació extraordinària! 
Nosaltres ja estem a punt! 
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MERCAT DE SEGONA MÀ
L’alta participació, amb 37 
paradistes, va fer traslladar a 
l’ACCO el Mercat, que va
obrir els actes de la Setmana 
de prevenció dels residus.

VISITA ESCOLAR 
Els alumnes de les classes 
M&M’s i Snoopy van visitar el 
Comú i es van entrevistar amb 
els cònsols per saber com 
funcionen els partits polítics.

VINCLES AMB L’ARIEJA
Com cada any, les autoritats 
de Lercol es van desplaçar a 
Ordino per oferir dues anelles 
de caça a través d’un sorteig 
públic entre els caçadors de la 
parròquia.

VISITA DIPLOMÀTICA
El cònsol encaixa amb Àngel 
Ros, l’ambaixador espanyol, 
que va venir a presentar-se 
en el nou càrrec al Comú 
d’Ordino.

XERRADES PER A LA GENT 
GRAN
El cicle de xerrades per a la 
gent gran, a la Casa Pairal, 
va convidar el farmacèutic 
d’Ordino, Carles Pérez, per 
explicar com s’ha de fer un 
bon ús dels medicaments.

DUATLÓ CASAMANYA
Xavier Jové i Alba Xandri 
van ser els guanyadors de la 
Compressport Casamanya 
Duatló. La prova clàssica va 
superar els cent participants 
en la 14a edició, que va tenir 
lloc al setembre. 

DIA MUNDIAL DEL TURISME
Ordino es va sumar a la 
celebració amb visites 
guiades gratuïtes a la Mina 
de Llorts i a la Casa-Museu 
d’Areny-Plandolit. L’Oficina va 
obsequiar els visitants amb 
una tassa del Parc de Sorteny.

TANCAMENT DEL COLL
El tancament del coll d’Ordino 
es va anticipar al 27 d’octubre 
a causa de les precipitacions 
de neu, i es va fer definitiu el 
5 de novembre. La carretera 
quedarà tancada fins a la 
primavera

VISITA NOBILIÀRIA
El cònsol va rebre al Comú 
Josep M. Onyós de Plandolit i 
Serrabou, 5è baró de Senaller 
i de Gramenet. El rebesnet de 
Guillem de Plandolit i d’Areny 
va visitar també l’actual Casa 
Museu. 

EXPOSICIÓ A LA BUNA
Les alumnes de La Capsa, 
espais de creació Alexandra 
Sergeeva i Anne Goasguen 
presenten dues visions de la 
feminitat a través del retrat, 
fins al 8 de desembre, a la 
sala La Buna.

QUINTO DE NADAL
El dissabte 1 de desembre, 
a les sis de la tarda i a 
l’ACCO, l’Associació Gent 
Gran d’Ordino proposa el 
quinto familiar de Nadal, en 
col·laboració amb l’Esbart 
Valls del Nord.

SERVEI DE MASSATGES
El Centre Esportiu d’Ordino 
amplia el servei i ofereix 
com a novetat sessions 
de massatges. Els socis 
del centre poden obtenir 
descomptes en funció de les 
tarifes contractades.

RIU DE SEGUDET
El riu de Segudet, en el tram 
del camí que corre paral·lel 
a Prat de Call, incorporarà 
un sistema d’il·luminació 
amb tires led que posaran en 
relleu els assuts de fusta per 
darrere de la cortina d’aigua.

Ordino en imatges
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CAL PAL
Ordino guanya un equipament 
cultural a la Cortinada amb 
la inauguració de Cal Pal. 
La pedra seca inspira una 
exposició de Jordi Fulla. 

NOVETATS AUTV
Del 16 al 21 de juliol seran 
les dates de la nova edició 
de l’AUTV, que va obrir 
inscripcions per a totes les 
curses el 13 de novembre.

600è ANIVERSARI DEL 
CONSELL DE LA TERRA
Jordi Savall, la Capella Reial 
i Hespèrion XXI van fer un 
recorregut de tres segles a  
‘Andorra en el Renaixement i 
el Barroc europeu’ a l’Auditori.

CURSA D’ORIENTACIÓ
L’ECOA va organitzar una 
cursa al nou circuit d’orientació 
fix de la parròquia, senyalitzat 
a Prat de Call i creat per 
Francesc Poujarniscle.

EXPOSICIÓ DE PERE RIBA
Les fotografies en blanc
i negre de Pere Riba van 
protagonitzar una exposició 
al nou edifici L’Estudi, que va 
agradar molt al públic.

Foto: Eduard Comellas

Foto: ANA
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No et perdis...

Desembre
Popular

Dissabte 1
A les 18 h
QUINTO DE NADAL DE  
L’ESCOLA FRANCESA  D’ORDINO 
Hotel Babot

Popular

Dissabte 1
A les 18 h
QUINTO DE NADAL DE 
L’ASSOCIACIÓ GENT GRAN 
D’ORDINO I L’ESBART VALLS 
DEL NORD
ACCO

Popular

Dijous 6
A les 18 h
ENCESA DE LLUMS. ANIMACIÓ 
AMB LA SECCIÓ INFANTIL 
DE L’ESBART VALLS DEL 
NORD I XOCOLATADA
Plaça Major

Popular

Dijous 6
De 16 a 20 h
FIRA DE NADAL 
Plaça Major, el Raser i L’Era 
d’Ordino

Popular

Divendres 7
D’11 a 20 h
FIRA DE NADAL 
Plaça Major, el Raser i L’Era 
d’Ordino

Popular

Dissabte 8
D’11 a 20 h
FIRA DE NADAL 
Plaça Major, el Raser i L’Era 
d’Ordino

Infantil

Dijous 6
De 16 h a 20 h
CIRCUIT DE JOCS  
TRADICIONALS 
Carrer Major

Infantil

Divendres 7
A les 18.30 h
ESPECTACLE INFANTIL 
Carrer Major

Infantil

Divendres 7
D’11 a 14 i de 16 a 20 h
CIRCUIT DE JOCS  
TRADICIONALS 
Carrer Major

Infantil

Dissabte 8
D’11 a 14 i de 16 a 20 h
CIRCUIT DE JOCS  
TRADICIONALS 
Carrer Major

Cultura

Dissabte 8
A les 11 h
VISITES GUIADES  
DE L’ ITINERARI CULTURAL
ELS ROSSELL D’ORDINO. 
RESERVA PRÈVIA
Taquilles de Casa 
d’ArenyPlandolit

Infantil

Dissabte 8
D’11 a 12.30 h 
TALLER DE MANUALITATS  
PER A INFANTS
«PINTALI LA CARA AL TIÓ»  
A CÀRREC DE LA CAPSA, 
ESPAIS DE CREACIÓ 
Plaça Major

Popular

Dissabte 8
A les 12 h 
CANTADA DE NADALES
AMB LA CORAL CASAMANYA 
Plaça Ferino

Popular

Dissabte 8
A les 13 h
ACTUACIÓ MUSICAL
DEL GRUP ARTÍSTIC  
D’ORDINO
Plaça Major

Popular

Dissabte 8
A les 16.30 h
ESPECTACLE AL CARRER

Popular

Dissabte 8
A les 18 h
CONCERT AMB L’ESCOLA  
DE MÚSICA
DE LES VALLS DEL NORD
Església parroquial d’Ordino

Infantil

Dissabte 8
A les 18 h
GIMCANA FAMILIAR  
VINE A BUSCAR EL TIÓ.  
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. 
Plaça Major

Cultura

Dissabte 8
A les 19 h
ORDINO CLÀSSIC. NOCTURNS 
AMB JAN LISIECKI 
Auditori Nacional

Cultura

Diumenge 16
A les 13 h
ORDINO CLÀSSIC. VERMUTS 
MUSICALS AL CAMP DE NEU 
D’ORDINOARCALÍS
Terrassa de la Coma

Cultura

Dissabte 29
A les 16 h
ORDINO CLÀSSIC.  
SONADONS. TALLER MUSICAL  
PER A NADONS NO CAMINANTS
A les 17 h
PER A CAMINANTS FINS  
A 3 ANYS
Ludoescola, l’Estudi

Popular

Diumenge 9
D’11 a 14 h
FIRA DE NADAL 
Plaça Major, el Raser  
i L’Era d’Ordino

Popular

Diumenge 9
A les 12 h
REPRESENTACIÓ DE L’OSSA 
Jardins d’ArenyPlandolit

Popular

Diumenge 9
A les 13.30 h 
SORTEIG «ET PREPAREM  
PER A L’HIVERN» 
Plaça Major 

Cultura

Dimarts 11
A les 21 h
DIA INTERNACIONAL  
DE LES MUNTANYES  
AMB DOMI TRASTOY 
Auditori Nacional

Esports

Del 14 al 16
ANDORRA WINTER RALLY 
Coll d’Ordino

Infantil

Dissabte 15
A les 11 h
ESPECTACLE INFANTIL  
«EL CONTE DEL TIÓ» 
AMB ELS ALUMNES DE LA 
CAPSA, ESPAIS DE CREACIÓ
Biblioteca, L’Estudi

Esports

Dimarts 18
A les 20 h
FESTIVAL DE RÍTIMICA  
FC ORDINO 
Pavelló Germans de Riba

Cultura

Dijous 20
A les 18 h
AUDICIÓ AMB ELS ALUMNES 
DE L’ESCOLA DE MÚSICA 
VALLS DEL NORD 
Teatre de les Fontetes,  
la Massana

Cultura

Dissabte 22
A les 18 h
MÚSICA A LA TASSA  
ALS HOTELS D’ORDINO
Hotel Antic, la Cortinada

Cultura

Diumenge 23
A les 12 h
CONCERT DE NADAL  
AMB LA CORAL CASAMANYA 
Església parroquial

Infantil

Dilluns 24
A les 11 h 
CAGA TIÓ 
Plaça Major

Infantil

Dilluns 24
A les 18 h 
ARRIBADA DEL PARE NOEL,
COCA I XOCOLATA
Plaça Major

Infantil

Dilluns 24
A les 00 h 
MISSA DEL GALL.  
A LA SORTIDA, XOCOLATA,  
VI BULLIT I COCA
Plaça Major

Joventut

Dijous 27
A les 16 h
TALLER DE NADAL 
Punt d’Informació Juvenil
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Gener
Cultura

Dimarts 1
A les 19 h
CONCERT DE CAP D’ANY  
AMB L’ONCA, DIRIGIT  
PER FRANCESC PRAT 
Auditori Nacional

Benestar social

Dijous 3
A les 11 h
TALLER INTERGENERACIONAL 
DE GALETES DE NADAL 
Casa Pairal

Infantil

Dissabte 5
A les 19 h
ARRIBADA DELS REIS MAGS 
I REPRESENTACIÓ  
DELS PASTORETS 
ACCO
TORTELL I XOCOLATA
Plaça Major

Cultura

Dissabte 12
A les 18 h
ORDINO CLÀSSIC. MÚSICA  
A LA TASSA ALS HOTELS  
D’ORDINO
Apartaments Annapurna. 
Ansalonga

Cultura

Diumenge 3
A les 13 h
ORDINO CLÀSSIC. ORDINO 
CLÀSSIC. VERMUTS  
MUSICALS AL CAMP DE NEU 
D’ORDINOARCALÍS.
Terrassa dels Planells

Cultura

Dissabte 9
A les 19 h
ORDINO CLÀSSIC.  
WINTERREISE, DIRIGIT  
PER JOAN ANTON RECHI. 
FRANCISCO  
FERNÁNDEZRUEDA, TENOR  
I RUBÉN FERNÁNDEZ 
AGUIRRE, PIANO.
Auditori Nacional

Cultura

Dissabte 26
A les 19 h
ORDINO CLÀSSIC. RITUALS, 
FRONTERES ESPIRITUALS. 
COR DE CAMBRA DEL PALAU 
DE LA MÚSICA CATALANA  
I ONCA DIRIGITS PER  
XAVIER PUIG
Auditori Nacional

Cultura

Diumenge 20
A les 12 h
ORDINO CLÀSSIC.  
DISSEMBLANCES. CAROLINA 
BARTUMEU I SILVIA NOGALES
Església parroquial

Cultura

Dissabte 12
A les 18.30 h
CANTADA DE NADALES
AMB LA CORAL CASAMANYA 
Casa Pairal 

Esports

Dissabte 26
FONT BLANCACOPA DEL MÓN 
OrdinoArcalís

Esports

Del 28 al 31
TROFEU BORRUFA 
OrdinoArcalís

Esports

Diumenge 24
ANDORRA SKIMO 2 I 4 
OrdinoArcalís

Febrer

Cultura

Dissabte 16
A les 16 h
ORDINO CLÀSSIC.  
BARROSKI. TALLER MUSICAL 
PER A NENS DE 3-4 ANYS
A les 17.30 h
PER A NENS DE 57 ANYS
Ludoescola, L’Estudi

Cultura

Diumenge 24
A les 12 h
CONCERT FAMILIAR.  
ORDINO CLÀSSIC. LA XACONA 
I EL RIGODÓ ARA FAN EL BALL 
RODÓ. COMPANYIA XURIACH  
Auditori Nacional
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L’Ordino de...

En 65 anys, des que l’Antoni 
Bringueret va arribar a Ordino 
l’any 1954 amb les seves ger
manes, la Manola i la Júlia, per 
fer de ferrer amb el pare, tot ha 
canviat molt. Pallaresos, havien 
nascut i viscut a Gerri de la Sal, 
i també van viure a Sort. L’amis
tat amb els Baró de Cal Miqueló 
els va portar fins a la parròquia. 
L’Antoni ja tenia 25 anys i deixa
va enrere molts records, entre 
ells un d’inesborrable, l’esclat 
de la Guerra Civil espanyola. 
«Jo tenia set anys el 1936, i a 
aquesta edat no pares atenció 
al que diuen els grans, però 
aquells dies vaig copsar un gran 
silenci a casa que em va fer ado
nar de la gravetat de la situació». 
L’acollida a Ordino va ser ama
ble i al llarg dels anys hi ha fet 
amics, gràcies a la feina i amb la 
gent del poble, els veïns, la co
munitat. «Trobo que s’ha perdut 
aquest intercanvi; la vida cultu
ral a Ordino sempre havia estat 
molt rica, fèiem teatre, Cara

melles i fins i tot projeccions de 
cinema quan vivia mossèn Roc», 
recorda. Se sent agraït i l’agraï
ment, diu, és la memòria del cor. 
En ple boom de la construcció, 
l’Antoni diu que a Ordino no es 
va veure la mateixa pressa que 

s’ha vist en altres llocs: «La gent 
d’Ordino s’estima la terra, són 
conscients d’aquest vincle. És 
gent de seny, de muntanya. La 
casa és important, però al tros 
sempre hi podràs plantar pata
tes». 
Només surt de casa per dinar o 
si ha de comprar. «A casa hi estic 
bé, no és dramàtic viure sol», as
segura. I dedica part del temps 
a la tecnologia. «El descobriment 
per mi ha estat internet, em va 
costar d’entrarhi i em penedeixo 

de no haverho fet servir abans», 
riu. «Al principi tenia la línia nor
mal, però les pel·lícules es talla
ven fins que vaig aconseguir una 
línia econòmica però amb veloci
tat suficient perquè no es talles
sin». I cada dia mira les notícies 

en línia –abans comprava el dia
ri–, i les enciclopèdies, «totes 
gratuïtes», es meravella, ell que 
és d’una generació que el co
neixement arribava en diferents 
volums pagats a terminis, en el 
seu cas l’Enciclopèdia Espasa. 
Els perills d’internet els explica 
amb un bon exemple: «És com 
un ganivet, pot fer d’arma i ma
tar la gent, però també pot ser 
molt útil per tallar. Som les per
sones les que decidim l’ús que 
volem donar a les coses». 

L’Antoni ens mostra com feia marxar el rellotge d’Ordino, actualment al Comú,  amb el seu pare.

Antoni Bringueret

Recordo encara com si fos avui aquell dia que es-
tàvem jugant al pati de l’escola, que no era altre que 
la plaça d’Ordino, quan vau arribar tu i la teva famí-
lia, la mare, les teves germanes, la Julieta i la Mano-
la, per anar a viure a la vicaria tocant a la plaça. El 
pare, el Manuel, ja conegut com el ferrer d’Ordino, 
ja feia un temps que era aquí. Home polifacètic, 
dominava ferradura, forjador, estanyet i esmolet 
en aquella mola d’aigua, moguda per una cadena 
de transmissió amb corretja intercanviable que feia 
anar diverses eines, fabricada per ell mateix. Tam-
bé era remeier, posava ossos trencats al seu lloc i 
els immobilitzava amb un embenat impregnat amb 
clara d’ou, trementina i oli de ginebre o amb pega 
grega per als animals. 
Al Tonet del Farré el vaig conèixer a la fornal, do-
mesticant el ferro roent que canviava de colors fins 
arribar al tremp. Tot això escoltant el cant del mar-
tell sobre l’enclusa mentre forjava l’obra d’art amb 
esforç i manya, o també furgant a la capsa de les 
raons, que ho arreglava tot. I compartint bons mo-
ments parlant d’art, de música, de llibres, de ràdios 
de galena, una mica de tot. I, com diu la cançó, 
m’ho passava bé «a la meva manera». Excursions 
al Pallars, a vegades amb l’Andreuet, per Sort, Gerri 
de la Sal i pels pobles de la reïra de Déu. Al final 
sempre havent après alguna cosa, deures per fer o 
alguna idea per reflexionar.
Vaja, tot un mestre...
Fins aviat, amic! 

Tonet Naudí

Ell somniava ser mecànic d’avia
ció i va veure passar una opor
tunitat per ingressar a La Maqui
nista, però la vida el va portar 
a 1.300 m d’altitud. Des del 
convenciment i la fe, ho accep
ta. «Has de fer el que creus i no 
has de renunciar a res, però la 
providència també existeix, has 
de comptarhi». L’Anton és pro
fundament creient, coneix les 
ensenyances, però per ell el mè
rit és portarles a la pràctica. «A 
mi m’ha ajudat a caminar dret», 
assegura. Dedica part del seu 
temps als altres, ho va fer com 
a voluntari a l’hospital durant 
anys. I una cita ineludible que 
l’omple de joia és el seu nebot 
Andreu, el primer fill de la Ma
nola. «Dinem junts el cap de set
mana i fem un bon tàndem; una 
vegada vam anar al Teatre del 
Liceu a veure la Caballé, abans 
de l’incendi, a dalt de tot, al ga
lliner vam seure». Li encanta la 
música clàssica, i té debilitat per 
la sarsuela. 

Per les seves mans de ferrer 
han passat algunes peces de 
forja que veiem cada dia: un 
balcó de Cal Babot, la porta de 
Cal Plandolit, l’entrada principal 
de Cal Ramonguem o el rellotge 
antic de l’església, al qual dona
va corda cada dia, i d’altres de 
no tan visibles, com la clau de 
Sant Martí de la Cortinada. «El 
rellotge de l’església, que té pe
ces centenàries, també el fèiem 
marxar a la ferreria d’Ordino» 
(als baixos de l’hotel Quim), diu 
de la maquinària exposada a la 
planta baixa del Comú. «Ens por
taven bicicletes també, a Ordino 
pocs tenien cotxes, i els animals 
els ferrava el meu pare». Amb 
els anys de bonança econòmi
ca i la construcció de cases no
ves s’encomanaven més feines. 
L’any 1996 es va jubilar. L’any 
següent va complir un dels seus 
somnis, viatjar a Terra Santa, a 
Jerusalem, on va visitar també 
la fortalesa de Massada, al mar 
Mort. 

«La gent d’Ordino 
s’estima  la terra, són 

conscients d’aquest vincle»


