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Encarem l’últim trimestre del 
2019 i tanquem quatre anys 
de mandat al capdavant de la 
corporació. Abans que res, vull 
agrair la confiança que els habi-
tants d’Ordino ens heu mostrat 
durant tot aquest temps per 
fer una parròquia millor. Han 
estat quatre anys 
intensos de feina 
per aconseguir els 
propòsits que ens 
havíem marcat i 
d’altres que han 
anat sorgint i no 
hem volgut deixar 
escapar. Més enllà de la conti-
nuïtat, fins ara la valoració per-
sonal és molt satisfactòria. 
Sens dubte, trobar una solu-
ció per a la viabilitat del camp 
de neu d’Ordino-Arcalís, amb 
l’entrada de capital privat, ha 
permès ampliar l’horitzó d’ex-
pectatives per a la nostra par-
ròquia, amb més recursos per 
al Comú. Un altre projecte que 
ens fa sentir orgullosos, per la 
repercussió social que ha tin-
gut, ha estat la implantació 
del Pla estratègic del transport 
parroquial. Vam començar per 
instal·lar marquesines a les pa-
rades de bus que no en tenien 
i la voluntat és acabar amb tota 

la xarxa renovada, d’Ordino al 
Serrat. La rebaixa en el preu 
del viatge a vint cèntims per 
incentivar el transport públic i 
aconseguir una mobilitat més 
sostenible ha estat decisiva en 
l’increment d’usuaris. Abans de 
final d’any completarem el Pla 

presentat, amb la instal·lació 
d’un canal informatiu a la para-
da de bus de la Closa. La volun-
tat és donar més servei al ciu-
tadà, que podrà saber en temps 
real la localització exacta del 
bus i el temps estimat d’espera. 
Són millores que garanteixen la 
qualitat de vida d’acord amb el 
model de parròquia sostenible 
que volem. 
El 20è aniversari de la decla-
ració de Sorteny com a parc 
natural ha servit per fer una di-
vulgació més àmplia d’aquest 
tresor de la vall. Les activitats 
han anat acompanyades d’una 
millora en els accessos i la se-
nyalització. Dins el Parc hem 

inaugurat el mirador del Grau 
de la Llosa, d’una gran bellesa, 
situat a 2.050 m d’altitud, que 
permet contemplar les munta-
nyes d’Arcalís, Rialb i Sorteny. 
La descoberta del paisatge que 
ens envolta s’ha impulsat tam-
bé en altres llocs, des de l’Ofi-

cina de Turisme 
amb noves rutes 
i visites guiades 
que es difondran 
durant tot l’any 
mitjançant un nou 
canal de subscrip-
ció a l’app Ordino 

és viu. Ha estat un estiu ple de 
proves i competicions que situ-
en Ordino com a destinació es-
portiva, especialment en ciclis-
me i curses de muntanya. Però 
l’estiu és també el moment de 
les celebracions, com la de les 
Festes del Roser, que enguany 
han viscut una edició especial, 
i les festes majors, que es tan-
caran al setembre, el primer 
cap de setmana a la Cortinada i 
Arans i l’últim, a Ansalonga, per 
Sant Miquel. Entre les propos-
tes i activitats més destacades 
de la tardor hi ha cites ineludi-
bles, com la Mostra Gastronò-
mica d’Andorra, que enguany 
arriba plena de novetats i amb 

la presència d’un xef amb estre-
lla Michelin, del Koy Hermitage. 
Un pas endavant en la història 
de la Mostra, que compta amb 
un públic fidel des de fa 28 
edicions. La presentació de la 
fira Espai Gurmet, amb degus-
tacions de marques exclusives, 
serà un nou atractiu per als 
amants de la gastronomia. Des-
taca també el certamen biennal 
Ordino Jardins d’Art, que torna-
rà a envair les places i els car-

rers d’Ordino els dies 21 i 22 de 
setembre. Per acabar, us vull re-
cordar que el mes de setembre 
reprenem les reunions veïnals. 
Una vegada més, escoltarem 
les inquietuds i problemàtiques 
que afecten els veïns, per zones 
i pobles. Valorem molt positiva-
ment aquestes trobades com 
una oportunitat de creixement i 
millora per a la parròquia i per 
a la qualitat de vida de tots els 
seus habitants.

 Vull agrair la confiança
 que els habitants 

d’Ordino ens heu mostrat 

24/09
dimarts

25/09
dimecres

26/09
dijous

Carrer Major  
Nucli antic
Turer  
Av. de les Moles
Clota Verda  
Pont d’Ordino
Anglada 
Ed. Ral 
Ed. Prat de Vilella

Segudet 
Puiet 
Pleta
La Gonarda 
Balcó d’Ordino 
Prat Gran

Sornàs
Ansalonga
La Cortinada 
Arans
Llorts
El Serrat

REUNIONS VEÏNALS
A les 20.30 h, a la Casa comuna vella (carrer Major, 8)
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La Mostra Gastronòmica és un esdeveniment totalment consolidat a la parròquia 
d’Ordino. Tenim el convenciment que en aquesta 28a edició tornarem a tenir un gran 
èxit de participació. Des de la minoria sempre hem destacat la importància de con-
servar la Mostra com a activitat característica d’Ordino. En les darreres edicions hem 
trobat a faltar, però, la voluntat d’introduir alguna novetat a una mostra que només 
aportava la distinció d’una cuina convidada. Enguany serà el torn de la cuina japone-
sa i celebrem que s’hagi convidat el restaurant Koy Shunka, que té el reconeixement 
d’una estrella Michelin. De ben segur que aquest fet aportarà més qualitat i exclusivi-
tat a aquesta nova edició.
En l’última Mostra Gastronòmica de l’actual mandat la novetat serà una fira de pro-
ductes gurmet. A l’espai de La Buna s’hi faran degustacions, xerrades, tallers i de-
mostracions de productes exclusius, que de ben segur seran un bon complement a 
la Mostra i permetran a tots els visitants gaudir d’un llarg cap de setmana dedicat a la 
gastronomia a la nostra parròquia.

Sandra Tudó i Eva ChoyLa minoria opina...

La Buna acull una fira de productes gurmet 
en el marc de la Mostra Gastronòmica  

Aquesta tardor arriba una nova 
edició de la Mostra Gastronò-
mica d’Andorra, que amplia la 
mirada i proposa una fira de 
productes selectes amb entra-
da gratuïta. L’Espai Gurmet es 
presentarà durant tres dies, del 
8 al 10 de novembre, a la sala 
La Buna. L’organització anirà a 
càrrec de l’empresa Alma Gas-
trònoma i el xef Andrés Riestra, 
que donarà a conèixer al Prin-
cipat marques innovadores. 
L’entrada serà oberta als pro-
fessionals del sector divendres 
a la tarda, quan tindrà lloc la 
inauguració, i el públic en gene-
ral podrà degustar i comprar els 
productes dissabte 9 i diumen-
ge 10, dia que coincidirà amb 
la celebració de la 28a edició 
de la Mostra, com sempre a 
l’ACCO, amb obertura de portes 
a la 1 del migdia. L’Espai Gur-
met no es limitarà a la venda 
de productes, sinó que també 
hi ha previst xerrades, tallers i 
demostracions de cuina en di-
recte (show cooking) per acom-
panyar les presentacions. Amb 
aquesta iniciativa, la Mostra fa 
un pas endavant i se situa com 
un referent en el món de la gas-

Andrés Riestra, xef d’Alma Gastrònoma, en una demostració.
Foto: ANA

tronomia internacional al Princi-
pat. En aquesta primera edició 
de la Fira s’espera la participa-
ció d’uns divuit estands, que 
es distribuiran per la cèntrica 
sala comunal. A la terrassa de 
La Buna s’hi instal·larà un forn 
de brasa i es podrà seguir en 
directe l’elaboració d’un arròs 
del Pirineu, cultivat a 1.000 m 
d’altitud, procedent de l’Aragó. 
Aquest serà un dels productes 
exclusius d’alta qualitat que es 
presentaran a la Fira. Andrés 
Riestra, artífex del projecte, ha 

explicat que els productes que 
presenta són marques desco-
negudes o poc treballades al 
Principat i que tenen en comú 
l’altíssima qualitat. Un altre 
exemple serà la carn Gutrei 
Galícia, que ha rebut nombro-
sos reconeixements, o el pernil 
més premiat del món, Bernardo 
Hernández. La majoria dels pro-
veïdors són d’origen espanyol i 
ben aviat tindran un punt de re-
presentació al restaurant Kram, 
en ple centre d’Andorra la Vella. 
Les conserves i els ibèrics con-

Show cooking, 
degustacions 
i tallers 

S’instal·laran 
divuit estands 
de marques

viuran amb formatges i vins de 
diversos cellers, que també es 
podran tastar. El públic fidel a 
la Mostra podrà esperar al ma-
teix dia de l’àpat o bé conèixer 
l’oferta gurmet el dia abans. 
«Fa temps que treballàvem per 
donar una volta més a la Mos-
tra, i el creixement ha anat ori-
entat a millorar-ne el servei i 
la qualitat», explica el conseller 
responsable, Jordi Serracanta. 
Recordem que els últims anys 
s’han introduït com a millo-
ra la reserva de taula amb la 

compra del tiquet i la limitació 
de l’aforament a 350 persones 
amb l’afany de millorar el ser-
vei. «Ens interessa la qualitat 
del producte més que no pas 
la quantitat, i que la gent senti 
la Mostra com una festa per als 
sentits», afegeix. La implicació 
dels professionals del sector i la 
presentació de noves marques 
que comportarà la Fira són in-
centius per fer la Mostra més 
atractiva i consolidar-la com un 
referent del panorama gastro-
nòmic a Andorra. 
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La Mostra rep per primera vegada una estrella 
Michelin amb la presència del Koy Shunka 

La Mostra Gastronòmica comp-
tarà per primera vegada amb la 
presència d’un xef amb estrella 
Michelin gràcies a la participa-
ció del restaurant Koy Hermita-
ge. Es tracta de la versió andor-
rana del famós restaurant Koy 
Shunka de Barcelona, que des 
de fa quatre anys ofereix les 
delicatessen nipones a l’Hotel 
Hermitage de Soldeu. Un ma-
ridatge perfecte per al turisme 
gastronòmic d’hivern. El pro-
pietari de l’hotel i responsable 
del restaurant, Josep Areny, in-
tentarà que el prestigiós Hideki 
Matsuhisa assisteixi a l’esde-
veniment, el 10 de novembre. 
Així, l’alta cuina japonesa serà 
la protagonista de la 28a edi-
ció de la Mostra, que des de 
fa tres anys ret homenatge a 
les cuines del món, amb Mèxic 
l’any passat i Turquia l’anterior. 
El menú japonès que es pre-
pararà encara no s’ha des-
velat, però s’espera un reflex 
de tradició i modernitat amb 
producte fresc i una presenta-

Els assistents a la Mostra poden tastar tots els plats que presenten els restaurants.

ció exclusiva en el disseny de 
plats, com és habitual en els 
menús de Matsuhisa. La cuina 
asiàtica conviurà amb la resta 
de propostes dels restauradors 
del país que tindran estand a 
l’ACCO, una vintena de restau-
rants que sumen productes 

km 0 amb ingredients forans i 
fusions culinàries innovadores. 
Cada restaurant prepararà un 
centenar de plats presentat en 
200 mitges racions per degus-
tar fins a esgotar existències. La 
venda anticipada dels tiquets 
es farà deu dies abans, amb 

un descompte de cinc euros so-
bre el preu normal, al Servei de 
Tràmits del Comú d’Ordino i a 
l’Oficina de Turisme. El preu del 
tiquet a la taquilla el mateix dia 
serà de 38 euros, amb el risc de 
trobar les localitats exhaurides, 
com ja va passar en l’edició an-

terior. Els infants entre 4 i 12 
anys tindran un preu especial 
de 20 euros. Amb la compra 
del tiquet es podrà escollir taula 
amb seient numerat per als que 
vinguin en grup. En cap cas es 
vol superar la xifra dels 350 co-
mensals.

Imatge dels participants fent el circuit a l’ACCO. 

L’Escola d’Hostaleria Vatel i el Lycée Comte 
de Foix tornen a organitzar la cursa de cambrers 
El futur de la professió ocupa 
un lloc destacat a la Mostra 
Gastronòmica, que des dels 
seus inicis ha comptat amb la 
col·laboració del Lycée Comte 
de Foix, institució que aporta 
el servei de cambrers el dia 
de la Mostra. A aquests joves 
cal sumar-hi la col·laboració i 
participació de l’Escola inter-
nacional d’hoteleria Vatel, que 
s’ocupa d’organitzar la cursa de 
cambrers. És una activitat que 
s’ha celebrat les tres últimes 
edi cions amb gran èxit de par-
ticipació, l’última amb quaran-
ta concursants. Els joves cam-
brers han de posar a prova la 
seva destresa i habilitat, i fer un 
recorregut amb obstacles, safa-
ta en mà plena de begudes, en 
el mínim temps possible.

La cuina 
japonesa serà 
la protagonista 
de l’edició
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#Ordino a les xarxes

ordinoésviu

2.520
seguidors

Aquest ha estat un regal pels 
20 anys del Parc de Sorteny

Cada 7 d’agost a les 7.37 del matí, al pic d’Arcalís, el sol és visible durant tres minuts a 
través d’un forat que hi ha a la roca #ordinoesviu

La #nitdelacandela omple de 
música i llums els carrers

L’Arxiu Nacional recupera la 
memòria històrica del Roser

L’App Ordino és viu obre un 
nou canal de rutes i visites

      201 m’agrada 61 29

77 7 1

        28 compartits
          6 comentaris

      206 m’agrada
      49 compartits
      10 comentaris

      191 m’agrada
      23 compartits

      1 comentaris

      209 m’agrada
      15 compartits
        8 comentaris      379 m’agrada  56 compartits  15 comentaris
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2

1
2

      219 m’agrada 2 comentaris       178 m’agrada 2 comentaris      193 m’agrada

media   seguint      seguidors
000 000
posts    seguint      seguidors
585 493 1807

tuits      seguint      seguidors
3904 712 3507TOP TWEET  ordinoesviu

1716 impressions  3 RT  14 cors
A #ordinoesviu ja s’ensuma l’estiu 
#parcnaturalsorteny pic.twitter.com/d8QPHU3TBL

1670 impressions  3 RT  6 cors
Diumenge reprenem les visites guiades infantils Família 
en Ruta! #ordinoesnatura #ordinoesviu Informa’t a 
l’Oficina de Turisme (878 173) o al web http://www.
ordino.ad/turisme/activitats/especial-nens/familia-en-
ruta-taller-creatiu-novetat … pic.twitter.com/kf8y9LyTgj

1476 impressions  3 RT  4 cors
Recordeu el foc no és un joc! #ordinoesviu pic.twitter.
com/CZcFExWbLl
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El seleccionador Óscar Trigo amb alguns jugadors de la FEEDF. 

El bàsquet adaptat 
torna a Ordino
La selecció espanyola de bàs-
quet adaptat ha tornat a la 
parròquia aquest estiu amb els 
millors jugadors per fer una es-
tada de pretemporada i prepa-
rar l’Europeu, que es disputa a 
Polònia a principis de setembre. 
Allà es decidirà la classificació 
per als Jocs de Tòquio 2020. 
Els jugadors de la Federació 
Espanyola d’Esports de Perso-
nes amb Discapacitat Física 
(FEEDF) han treballat dur des 
del 12 fins al 21 d’agost. L’alti-
tud, el clima i l’acollida són els 

principals motius pels quals la 
selecció ha decidit repetir l’es-
tada, amb allotjament a l’Hotel 
La Planada. Els entrenaments 
de matí i tarda al pavelló han 
estat supervisats pel seleccio-
nador Óscar Trigo, que ha triat 
dotze dels tretze jugadors que 
s’han desplaçat fins a Andor-
ra. L’equip va rebre la selecció 
francesa, amb la qual van dis-
putar partits amb la mirada 
posada en el mateix objectiu 
esportiu. Els partits eren oberts 
al públic.

La Volta als Ports posa l’ull al tram 
de ‘sterrato’ de l’etapa de la Vuelta 

ORDINO I ANDORRA ES POSICIONEN EN EL CICLISME EN RUTA

Detall de la CG-3 a Arcalís.

AGUSTÍ GUIMERÀ

«S’ha fet molt pel ciclisme, 
els últims anys, a Ordino i a 
tot Andorra. A la parròquia es 
va iniciar la senyalització dels 
ports i els segments Strava, 
al Coll i a la Coma del Forat». 
«El carril bici fins al Serrat 
dona molta més seguretat. 
A la parròquia tenim molt 
potencial, i si allarguéssim 
el tram de la Coma fins a les 
Portelles seria el port estrella 
dels Pirineus»

IMMA MASCORT

«S’ha notat molt el carril bici 
i l’eixamplament de la carre-
tera; et sents més confiada 
i no tens els cotxes a tocar. 
Pel que fa al tancament de la 
carretera que va a la Coma, 
ha estat un salt qualitatiu». 
«La parròquia està molt ben 
senyalitzada, i cada vegada 
trobo més turistes. El port del 
Coll d’Ordino és un dels que 
més m’agrada pujar, sobretot 
per les vistes». 

GERARD RIART

«El ciclisme va a l’alça a Ordi-
no i a tot Andorra. Les carrete-
res s’estan adaptant i ens te-
nen en compte cada dia més. 
Tenim vint-i-un ports marcats 
i senyalitzats i estem posicio-
nats en la BTT, el descens i la 
carretera». «Hi ha una volun-
tat clara d’atraure ciclistes i 
tenim molt per oferir. Ara bé, 
continua el punt negre d’un 
codi de circulació obsolet; 
s’ha d’actuar de seguida».

La Multisegur Volta als Ports ha 
tornat a buscar l’excel·lència des 
de l’organització, a càrrec de Viu-
re Sense Límits (VSL), després 
d’obtenir un 8,8 en la valoració 
dels corredors. La 42a edició ha 
atret un miler de corredors vin-
guts d’arreu, amb una àmplia 
representació de disset naciona-
litats, la majoria catalans, espa-
nyols i francesos. 
L’equip ja treballa en la mar-
xa del 2020 i ha posat l’ull en 
el tram de pista sense asfaltar 
(sterrato) de les Pardines. «Seria 
una novetat que podria funcio-
nar en els recorreguts tres i qua-
tre; és un tram que la Vuelta ha 
escollit aquest any en el seu pas 
per Andorra, i és una tendència 
que s’està fent a moltes cur-
ses», va avançar Gerard Riart, 
responsable de VSL i president 
de la Federació Andorrana de Ci-
clisme. Els punts forts de la Vol-
ta als Ports segueixen sent els 
avituallaments, la qualitat del 
mallot que es dona amb la ins-
cripció i la seguretat viària dels 
participants, gràcies a les facili-
tats de Mobilitat. Contribueixen 
a l’èxit mesures de seguretat 
com el tancament puntual de la 
carretera entre el Serrat i Arcalís, 
o a Sant Julià en el tram sud.  
Riart vol destacar el paper que 
hi tenen els 150 voluntaris, «són 
els que donen seguretat i fan 
que a la cursa hi hagi un ambi-
ent familiar i amistós». Riart rela-
tivitza el creixement en nombre 
de corredors i aposta per mante-
nir la qualitat i la seguretat de la 
marxa cicloturista més veterana 
del Principat.

Bona rebuda 
al tancament 
de la CG-3
La restricció a la circulació 
de vehicles motoritzats a la 
CG-3 en el tram entre l’Hor-
tell i la Coma ha estat molt 
ben rebuda pel col·lectiu de 
ciclistes. El tancament –que 
es va decidir amb la Taula de 
Mobilitat– entre el 15 de juny 
i el 15 de setembre s’ha fet 
de les 8.30 a les 17.30 h, ho-
rari en què el telecabina Tris-
taina és obert de franc per a 
tots els residents. La Federa-
ció Andorrana de Ciclisme va 
celebrar la iniciativa alhora 
que va recordar que és una 
mesura que ja s’ha portat 
a terme en altres ports de 
muntanya a Itàlia i França. 
L’absència de vehicles ha 
permès als ciclistes circular 
sense la pressió afegida dels 
cotxes en un dels ports de 
muntanya més emblemàtics 
d’Andorra, on ha arribat el 
Tour tres vegades. 
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Sorteny ha estrenat mirador, aparcament 
per a vehicle elèctric i millores a la carretera

La celebració dels vint anys del 
Parc natural de la vall de Sor-
teny no ha quedat només en 
un programa d’activitats per a 
tots els públics, ben al contrari, 
la divulgació de l’efemèride ha 
anat acompanyada de canvis 
qualitatius i significatius, com 
les millores que s’han fet a la 
carretera d’accés (CS-370), 
que en el tram del Puntal tenia 
uns rocs de grans dimensions 
a la calçada, fruit de diferents 
esllavissades. Els treballs van 
consistir a retirar les pedres i 
estabilitzar la muntanya amb 
una malla metàl·lica de triple 
torsió i tirants de subjecció. Fi-
nalment, s’han hagut de tornar 
a asfaltar zones de la carrete-
ra que estaven en mal estat, a 
més del sobreample, on s’han 
habilitat cinc places d’aparca-

Autoritats i veïns al nou mirador Grau de la Llosa, al Parc natural de la vall de Sorteny.

ment. Una altra acció que s’ha 
portat a terme aquest estiu ha 
estat l’habilitació d’una plaça 
d’aparcament amb carregador 
per a vehicles elèctrics, ins-

tal·lat per Nord Andorrà, en el 
punt d’informació de Sorteny, 
a l’aparcament Canya de la Ra-
bassa. Aquestes millores reper-
cuteixen directament en l’im-

puls que s’ha donat al transport 
públic, amb l’arribada del bus 
parroquial a Sorteny des d’Ordi-
no, a partir de l’1 de juliol, per 
vint cèntims el trajecte. Amb 

les estadístiques per tancar, hi 
ha hagut una gran afluència de 
gent que s’ha desplaçat amb el 
bus parroquial, i el control en el 
pas de vehicles ha aconseguit 
evitar la saturació a l’aparca-
ment i la carretera, que dificul-
tava les maniobres a turismes i 
autocars turístics.  
La inauguració del mirador Grau 
de la Llosa ha estat una altra 
iniciativa que s’ha emmarcat en 
el vintè aniversari de Sorteny. El 
15 de juny, dia de l’obertura del 
Parc, es va estrenar el nou mi-
rador amb vistes espectaculars 
sobre la vall i integrat perfecta-
ment en el paisatge. S’hi ha ins-
tal·lat una taula d’orientació, un 
panell amb la fauna de la zona 
i dues gandules de fusta per al 
repòs dels visitants. A la pas-
sejada van coincidir ramaders, 
veïns i autoritats del Comú, còn-
sols i consellers, i la ministra de 
Medi Ambient.  Abans de final 
d’any hi ha previst renovar i mi-
llorar la senyalització d’accés a 
la cruïlla de la CG-3 amb la CS-
370 que va directe al Parc i ins-
tal·lar-hi altres indicadors per a 
l’entrada a la zona protegida.

#ordinoesservei Aspecte de la carretera CS-370 abans i després de les millores

La celebració 
dels 20 anys 
fa replantejar 
els accessos
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Fem parròquia

La comissió es bolca en els 50 anys del Roser 
i l’Arxiu Nacional hi dedica la peça del mes

Aquesta edició del Roser d’Or-
dino no ha passat desaperce-
buda per molts motius. Es com-
memoraven cinquanta anys del 
traspàs dels tres dies de festa 
major per Sant Corneli, el 16 de 
setembre, al primer cap de set-
mana de juliol. 
L’Arxiu Nacional d’Andorra 
va dedicar la peça del mes a 
aquesta celebració amb un ar-
ticle publicat per Albert Roig. 
Cal recordar que, el 2010, el 
Roser d’Ordino va ser declarat 
festa d’interès cultural.
L’exercici de memòria històrica 
va ser el punt de partida per 
ballar el contrapàs amb aquells 
que al llarg dels anys han estat 
fadrins de la festa. 
Durant tot l’estiu s’ha pogut 
veure als carrers del poble 
una exposició fotogràfica amb 
imatges de diferents edicions 
aportades per veïns d’Ordino. 
El partit de futbol entre solters i 

Pere Babi, Lourdes Pons, J. Àngel Mortés, Susana Astola i Llus Babi ballen el contrapàs.

Il·lustració de Rosa Mujal. 

El bus parroquial aturat a la parada de l’Auditori Nacional.

casats va ser una altra activitat 
recuperada. La missa o la plega 
de roses van ser, com sempre, 
dos dels actes més concorre-
guts i en els quals coincideixen 
diferents generacions. L’ham-
burguesada i les nits de con-
cert a la plaça Major són els ac-

tes on es concentra més gent, 
també perquè venen d’altres 
parròquies. L’artista Rosa Mujal 
en va deixar constància amb un 
cartell que, dins el seu imagi-
nari, reflecteix la diversitat de 
la festa. La consellera Vanessa 
Fenés va comparèixer amb Joel 

Calsina, com a representant de 
la Comissió de festes d’Ordino, 
i va voler agrair la implicació 
del jovent en l’organització, 
especialment en aquesta com-
memoració per a la qual s’ha 
treballat conjuntament des de 
la Comissió i el Comú. 

El contrapàs 
recupera els 
fadrins d’anys 
anteriors

Èxit del bus i nou 
canal informatiu 
Després de tres mesos d’haver 
implantat el servei de bus a tota 
la parròquia, la valoració ha es-
tat molt positiva, per part de la 
corporació i de la ciutadania. La 
mesura per impulsar una mobi-
litat sostenible a Ordino ha es-
tat un dels projectes més com-
promesos de la legislatura. El 
preu de vint cèntims ha incen-
tivat l’ús del transport públic 
en molts usuaris. Les xifres del 
mes de juny ens donen una mit-
jana diària de 110 usuaris de 
les línies, una xifra rècord que 
ha continuat durant els mesos 

de juliol i agost amb el funcio-
nament de la línia que arriba al 
Parc natural de la vall de Sor-
teny. Com a novetat, i dins de 
les millores que presenta el Pla 
estratègic del transport parro-
quial, abans de final d’any s’ins-
tal·larà un canal informatiu a la 
parada de la rotonda d’Ordino, 
la Closa. L’usuari veurà en una 
pantalla la localització del bus 
al mapa i sabrà el temps d’es-
pera estimat. La méteo, l’estat 
de les pistes i altres informa-
cions d’interès general seran 
els principals continguts. 
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Zoom Nit de la Candela

Públic de totes les edats va seguir les actuacions en directe.  
El carrer Major és un dels llocs on es concentra més gent.

Els jardins Rossell són un dels espais amb més joc per col·locar-
hi espelmes amb formes i dibuixos inspiradors. 

Amb només dues edicions, 
la Nit de la Candela ha 
aconseguit atraure més de 
mil persones al poble d’Ordino 
durant el solstici d’estiu. La 
festa, importada del poble 
de Vallerano, al nord d’Itàlia, 
agafa caràcter propi als 
carrers, places i jardins del 
nucli antic, amb el suport 
d’Andbank i Nord Andorrà. 
La seva màgia rau en la 
il·luminació amb més de dues 
mil espelmes distribuïdes per 
finestres, balcons, façanes i a 
peu de carrer. El format de la 
festa es configura al voltant 
de quatre escenaris: plaça 
Major, placeta del Pajó, jardins 
Rossell i jardins Plandolit. 

La banda Nicòmac va actuar a la plaça Major. En primer pla, 
detall d’un portaespelmes col·locat al comunidor. 

El cabaret de foc Tribu Barcelona Itana & Nat va fer intervenir 
part de l’organització en un dels números a la placeta del Pajó. 
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Gent gran

Elisa Gaspà: «M’agrada fer de voluntària i cada 
dijous preparo el dinar en un centre cívic»

 Elisa Gaspà va compartir amb veïns i amics la festa de la benedicció del bestiar.

La missa tradicional va tancar les activitats del matí (esquerra), que van començar amb una caminada des de Santa Bàrbara.

L’Elisa Gaspà va néixer a Ordino 
el 18 de juliol de 1934, a Cal 
Saboyano. Batejada per mossèn 
Ignasi, no cal dir que té Ordino 
al cor, però el destí la va portar 
fins a Barcelona, on viu des de 
l’any 1961.  

- Com va ser la partença?
Contenta de marxar amb el meu 
home. Ens va casar mossèn Roc 
aquí i cap a Barcelona, però 
m’enyorava molt de casa meva. 
Vaig enviudar amb dos fills, el 
Josep de cinc anys i la Maria de 
dotze. Com la trobo a faltar, qui 
ens havia de dir que la perdrí-
em...  

- No ha perdut l’energia, se la 
veu valenta.   
La vida et posa a prova, has de 
tirar endavant; tinc el meu fill al 
meu costat i no he deixat de fer 
res. Des de fa vint anys faig un 
voluntariat i preparo el dinar al 
Camp d’en Grassot.

- I què més fa, a la ciutat?   
No descanso. Visc davant del 
centre sociocultural La Sedeta, 
al barri de Gràcia, i allà faig tai-
txí, tallers de memòria, piscina i 
un munt d’activitats. També ca-
mino, m’estic a tres carrers de 
la Sagrada Família i és un barri 
molt tranquil. 

- Quan va marxar, això encara 
era força petit... 
A la finca on vivíem hi havia 
tants pisos com cases a Ordino. 

- La veiem sovint, però, a Ordi-
no. Amb què li agrada retro-
bar-se?
Amb les amigues, vaig fins 
al pont de Sornàs caminant. 
M’agrada anar a la Casa Pairal 
i jugar a bitlles, a cartes. I, per 
descomptat, amb la família. 
M’acaben de fer una festa a 
l’Hotel Babot pels 85 anys fan-
tàstica, de veritat que no me 

l’esperava. Hi passo totes les va-
cances, estiu, Pasqua, Nadal...  

- Deu guardar molts records de 
la primera joventut a Ordino?
De dilluns a divendres treba-
llava a Andorra la Vella amb la 
mare de l’Antoni Zorzano com 
a modista. I va ser amb ella, en 
un viatge a Barcelona, que vaig 
conèixer el meu home. 

- Llavors no hi havia tant de 
temps per a l’oci?
Sí que n’hi havia, i ens divertí-
em. Recordo amb molta estima 
algunes tardes a La Rotonda, 
allò sí que era una sala de fes-
tes. I també la festa major d’Or-
dino, que per cert era la més 
sonada. Per Sant Corneli fèiem 
festa tres dies seguits i aquí ve-
nien les millors orquestres.  

FESTA MAJOR D’ORDINO

Esport i tradició s’alternen a la primera Festa Gran
La jornada va començar ben 
d’hora amb una caminada per 
Santa Bàrbara i l’activitat física 
va continuar durant tot el dia. 
La gent gran va celebrar la pri-
mera edició de la Festa Gran i 
va deixar clara la bona forma 
física del grup. Rosa Bonsom 
va dirigir una masterclass de 
ioga-pilates a Prat de Call i a la 
tarda encara van haver-hi ganes 
de sortir a ballar, a l’ACCO.  
Durant la Festa Gran també hi 
va haver espai per al retroba-
ment amb la tradició, com la 
missa que va fer mossèn Joan 
Fenosa, a la qual van assistir 
les conselleres generals Sandra 
Codina, Berna Coma i els còn-
sols d’Ordino, J. Àngel Mortés i 
Gemma Riba.

La Festa de Sant Corneli durava tres 
dies i era una de les més sonades.
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Repassem amb el cònsol major 
la feina feta, els projectes as-
solits i alguna assignatura pen-
dent. L’escolta a la ciutadania i 
la capacitat de negociació han 
estat punts forts del seu man-
dat. Una vintena de reunions ve-
ïnals i quatre reunions de poble 
avalen aquest tarannà proactiu 
per respondre a les inquie tuds i 
els reptes que planteja la gestió 
de la parròquia. 

- Quina valoració en fa, un any 
després, de la signatura de Sec-
noa per trobar la viabilitat eco-
nòmica a l’estació d’Arcalís? 
Estem molt satisfets d’haver 
aconseguit un acord per a Sec-
noa en el seu camí cap a l’auto-
suficiència i la viabilitat gràcies 
a l’entrada de capital privat. Un 
any després podem dir que s’ha 
obert un horitzó d’expectatives 
per a la parròquia d’Ordino. 
Hem viscut la primera tempo-
rada d’aquesta nova etapa i els 
números han estat molt posi-
tius. El que és evident és que 
Arcalís ha guanyat notorietat en 
el món de la neu, i el client, que 
és per a qui es treballa, ara té 
una oferta més àmplia. El sector 
de la neu és el motor d’aquest 
país i nosaltres hem sumat, ara 
som presents a les dues valls. 
Hem passat de ser una esta-
ció petita a ser el complement 
perfecte i exclusiu d’una esta-
ció gran. L’encaix a les Valls del 
Nord continuarà amb un forfet 
conjunt, i en aquest marge de 
temps pactat veurem com evo-
lucionen els hàbits de consum 
del client. 

- Aquesta fita ha estat la satis-
facció més gran del mandat?
Diria que sí. El deute d’Arcalís 
ha estat una de les càrregues 
més importants a les quals ha-
via de fer front el Comú d’Ordi-

no, i la capacitat inversora esta-
va molt limitada. 

- Revalidat com a candidat 
d’ACO-DA per a les properes 
eleccions, en què voldria cen-
trar el pròxim mandat? 
D’entrada a donar continuïtat 
als projectes i inversions que 

entrevista

Entrevista

J. Àngel Mortés: «Ens importa la qualitat de vida de les 
persones i defensem un model de parròquia sostenible»

J. Àngel Mortés, cònsol major, després d’aixecar una sessió de Consell de Comú. 

s’han posat en marxa. La candi-
datura de la Biosfera és una ini-
ciativa molt engrescadora, i fer 
realitat la Casa de la Muntanya 
també entra en les prioritats del 
pròxim mandat. Tots dos projec-
tes van a parar al mateix lloc, 
que és valorar el nostre medi 
natural i la seva preservació 
sense girar l’esquena al progrés 
i al creixement. La tecnologia 
tindrà un paper primordial a 
la Casa de la Muntanya, on es 
veuran representats tots els 
agents socials que intervenen 
directament en el medi. Els pa-
gesos i ramaders, sens dubte, 
i les disciplines esportives de 
muntanya. 
Respecte al dossier de la bios-
fera, s’aprova per Consell de 

Comú el 19 de setembre i lla-
vors presentarem la candida-
tura. La seva acceptació com-
portaria el garant de la qualitat 
de vida que ja té la parròquia i 
reforçaria aquest equilibri acon-
seguit entre desenvolupament 
econòmic i patrimoni natural i 
cultural.  

- Fa gairebé quatre anys va 
definir el seu equip com una 
combinació d’experiència polí-
tica i renovació, totes persones 
compromeses. Apostaria per la 
mateixa configuració? 
Sens dubte, és una combinació 
que ha donat els seus fruits i ha 
funcionat. En qualsevol cas, tre-
ballarem amb els mateixos ob-
jectius, des de les noves idees, 
amb el coneixement i l’experi-
ència que puguem aportar. Un 
altre punt important és crear un 
equip plural i complementari, 
amb els perfils adaptats a cada 
conselleria.    

- Ningú pot negar que ha com-
plert el que va prometre, ‘donar 
prioritat a les inversions neces-
sàries sense generar nou en-
deutament i millorar la qualitat 
dels serveis’.
L’Estudi i el CEO han estat les 
inversions més importants, 
anunciades i madurades fins a 
portar-les a terme. Pel que fa 
al Centre, encara ocuparà gran 
part del proper mandat, també 
per complir amb la premissa de 
no hipotecar les generacions fu-
tures. Totes les inversions que 
s’han fet han estat realistes. I 
pel que fa a l’edifici sociocultu-
ral, en part era també un com-
promís, ja que hem recuperat 
un edifici cèntric i d’importància 

històrica, des del punt de vista 
del patrimoni cultural i també 
des del vessant emocional, per 
la vinculació que diferents ge-
neracions d’ordinencs hem tin-
gut amb aquest edifici. Ens sen-
tim orgullosos d’haver-li tornat 
l’activitat sociocultural; a més, 
amb la proximitat de les Esco-
les, facilita els desplaçaments 
dels més petits que van a la 

biblioteca, la ludoescola o a les 
activitats de La Capsa. 

- Frenar l’endeutament comu-
nal ha estat una prioritat.  
Per descomptat, frenar l’endeu-
tament ha estat un compromís 
per a nosaltres des del minut 
zero. M’agradaria recordar que 
l’endeutament comunal en els 
últims set anys ha disminuït en 
7.670.978 euros, un 36%, a un 
ritme d’1.095.854 de mitjana 
anual. El deute de Secnoa can-
via radicalment a partir de l’1 
de juny de 2018 amb l’entrada 
en vigor de la nova concessió 
del Camp de neu Ordino-Arcalís 
a favor de Secnoa, SAU i la nova 

composició accionarial d’aques-
ta societat, que atorga el 24% 
al Comú i el 76% a l’empresa 
SAETDE, la qual cosa significa 
variar la forma de calcular l’im-
port que s’ha de consolidar amb 
el Comú. En el dia d’avui no es 
disposa del balanç tancat el 31 
de maig de 2019 de Secnoa per 
poder valorar l’efecte definitiu 
sobre el sostre d’endeutament 

comunal consolidat. Si bé el 
pressupost l’haurà d’aprovar el 
nou equip de govern en els pri-
mers sis mesos de mandat, al 
Comú s’ha treballat en els capí-
tols de funcionament i gestió 
per tal de deixar la feina al més 
avançada possible. 

- Sembla que l’Hotel Casama-
nya tornarà a tenir vida gràcies 
a l’acord amb el Quart, propie-
tari de l’edifici històric.
El conveni que es va signar 
amb el Quart permet la gestió 
d’alguns dels seus béns, entre 
els quals l’Hotel Casamanya, 
i la cessió d’ús sempre que si-
gui d’interès públic. Ha de que-

«Arcalís ha guanyat notorietat 
en el món de la neu, i el client
té ara una oferta més àmplia»

«L’endeutament comunal
 ha disminuït un 36%  
en els últims set anys»
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El cònsol Mortés i altres autoritats el dia de la signatura de Secnoa. 

dar molt clar que la propietat 
de l’Hotel Casamanya i la seva 
competència són del Quart i 
no del Comú d’Ordino. Es trac-
ta d’un altre edifici singular i 
emblemàtic de la parròquia i 
del poble d’Ordino que neces-
sita un ús. El Comú ha fet una 
proposta per concretar la ne-
cessitat de concentrar tots els 
departaments en un mateix edi-
fici. De moment és una propos-
ta que està sobre la taula. S’ha 
designat un equip de treball, 
per part del Quart i del Comú, 
i en aquests moments s’estan 
avaluant les necessitats. A par-
tir del setembre començarem 
les reunions per a les negocia-
cions, que esperem que arribin 
a bon port. Traslladar les de-
pendències comunals a l’Hotel 
Casamanya implica la recupe-
ració i la pervivència d’un edifici 
històric, igual que les Escoles 
Velles és un bé d’interès cul-
tural catalogat per la seva ar-
quitectura del granit. El trasllat 
comportaria tornar a la plaça 
Major més vida i comerç.  

- La via pública ha estat obejc-
te de moltes millores en els úl-
tims quatre anys. 
Just vam començar el mandat 
amb l’eixamplament de la CG-3 
i això, per a la parròquia, ha es-
tat un abans i un després. S’ha 
millorat en molts aspectes, no 
només amb l’eixamplament, 
sinó també amb més seguretat 
per als vianants, les rotondes, 
la reparació i el manteniment 
dels ponts, els semàfors per 
reduir la velocitat. S’ha fet una 
intervenció també a la carrete-
ra de Sorteny, la CS-370, molt 
necessària, ja que a causa 
d’esllavissades hi havia rocs 
molt grans enmig de la calça-
da que podien arribar a dificul-

tar el pas i algunes maniobres. 
S’ha fet també l’estabilització 
de les pedres de la muntanya, 
mitjançant una malla metàl·lica 
de triple subjecció i els corres-
ponents tirants. També s’han 

hagut de tornar a asfaltar zones 
de la carretera que estaven en 
mal estat, a més del sobream-
ple de la carretera, on s’habilita-
ran cinc places d’aparcament. 
Aquestes millores repercuteixen 

directament en l’impuls que 
s’ha donat al Parc, al marge de 
les accions pròpies del vintè 
aniversari. Altres millores han 
estat el reforç de l’enllumenat 
públic, la substitució de la xarxa 

de marquesines a les parades 
de bus i la renovació de conte-
nidors selectius. Al final, el que 
ens importa és el dia a dia de 
les persones, i els serveis pú-
blics formen part de la qualitat 
de vida que tenim. No voldria 
deixar de recordar l’atenció que 
ha rebut el camí ral en el projec-
te nacional de vies verdes per 
part de Govern; hem aconseguit 
unir tots els trams, l’últim entre 
Ansalonga i la Cortinada, que 
ha estat un encert per als ha-
bitants d’Ordino i per a tothom 
que busqui trams per caminar a 
la natura de baixa dificultat.

- L’incentiu del transport públic 
ha estat inèdit, amb el nou ser-
vei de bus parroquial. 
L’administració ha fet una apos-
ta clara per la mobilitat més 
sostenible i per donar l’oportu-
nitat a tota la població, sense 
exclusió de ningú, d’utilitzar el 
transport públic. Tenim, i volem, 
una parròquia neta en què el 
paisatge és el valor principal. 
El creixement de la població 

els últims anys i les necessitats 
de la societat són ara unes al-
tres. Ha estat una aposta valen-
ta de l’administració, i penso 
que som els primers que hem 
de donar exemple. El preu del 
transport respon a una clara 
voluntat política d’invertir en 
una mobilitat més sostenible. 
Evidentment és un preu simbò-
lic, però una tarifa de vint cèn-
tims motiva els usuaris. En els 
tres mesos de funcionament, 
la satisfacció és total. Tampoc 
podem oblidar que amb el bus 
oferim als usuaris transport pú-
blic fins al Parc natural de la vall 
de Sorteny.

- Quant a mobilitat sostenible, 
hi ha hagut altres mesures? 
Una altra acció ha estat el tan-
cament de la CG-3 a Arcalís, 
una decisió consensuada amb 

el camp de neu i aprovada a 
la Taula de Mobilitat, que dona 
resposta al col·lectiu ciclista i 
al boom que està vivint aquest 
esport a les nostres valls. No 
podem oblidar, a més, que la 
coma del Forat ha estat meta 
del Tour tres vegades i és un 
port mític per a l’afició ciclista. 
És una manera de dir que ens 
importa el paisatge i volem do-
nar-li el valor que es mereix. La 

restricció és estacional i horà-
ria, entre el 15 de juny i el 15 
de setembre i entre les 8.30 
i les 17.30 h. L’accés a la part 
alta de l’estació en aquests ho-
raris ha estat coberta durant 
l’estiu amb el telecabina Tristai-
na, que és gratuït per a tots els 
residents a Andorra. 

- La política que s’ha seguit als 
aparcaments no ha estat ben 
rebuda per tothom. 
És lògic, perquè la gestió s’ha 
actualitzat amb el sistema per 
barrera en el control d’accés i 
això implica un cost per a l’usu-
ari. La problemàtica de l’apar-
cament, per exemple a les Mas-
sanelles, a la Cortinada, s’ha 
resolt amb la creació de nou-
ranta places noves; a Ordino po-
ble, el més recent ha estat el de 
Plana de Babot. I cal destacar 
l’aparcament d’Arans de vint 
places, el del Serrat amb vui-
tanta places i un avantprojecte 
a Sornàs, en el qual es treballa 
actualment. En total s’hauran 
creat més de dues-centes pla-
ces en els últims quatre anys. 
La barrera és un tema inelu-
dible, ja que la plataforma in-
termodal demana el control a 
totes les parròquies del nombre 
de places. Ordino ha seguit una 
política d’abonaments mensu-
als, trimestrals i anuals molt 
econòmics per a tots els resi-
dents. La majoria de terrenys 
on tenim els aparcaments no 
són de propietat comunal. 
 
- L’aprovació del Pla d’Urbanis-
me és imminent?
Així és, posem fi a la moratòria 
de fa un any, i esperem apro-
var el nou POUP definitivament 
aquesta mateixa tardor. Hi ha 
canvis importants, com el per-
mís per fer més places hotele-
res, en edificacions que hauran 
de destinar un 66% a zona ver-
da, voldria remarcar-ho. Perquè 
més capacitat no necessària-

ment vol dir més impacte am-
biental, almenys en aquest cas. 
Donem solució a una manca 
de llits per a les pernoctacions. 
En qualsevol cas, no sortim del 
model sostenible que volem i 
defensem per a la nostra parrò-
quia. El temps ens ha donat la 
raó i els nostres predecessors 
no es van equivocar quan van 
apostar per un urbanisme sos-
tenible.

    PERFIL

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

«La candidatura de la 
biosfera és un projecte molt 
engrescador per a nosaltres»

«El paisatge és el principal 
valor i hem apostat per una 
mobilitat més sostenible»



14 ordinoésviu viure ordino

Viure Ordino

Rabassa, al costat de la consellera Vanessa Fenés.

Enllestida la toponímia de tota la vall amb la publicació 
digital dedicada a Sornàs, Ansalonga, Segudet i Ordino
Aquest estiu s’ha presentat el 
tercer i últim volum de la toponí-
mia de la vall d’Ordino, dedicat 
als pobles de Sornàs, Ansalon-
ga, Segudet i Ordino. Com ja 
es va fer amb el segon llibre, 
l’edició és digital, consultable 
al web ordino.ad. L’estudi ha 
anat a càrrec de la filòloga Lídia 
Rabassa, que ha recollit 3.800 
noms de lloc a tota la parròquia. 
L’encàrrec, iniciat l’any 1996, 
mostra la voluntat del Comú de 
recuperar la toponímia major 
i menor del fons de vall en un 
afany per preservar la memò-
ria històrica. El grup de termes 
és molt heterogeni i s’hi inclo-
uen terrenys particulars, zones 
comunals com els boscos, els 
planells, encreuaments i llocs 
d’interès; també es compilen 

noms de rius, fonts, canals i 
rocs, i noms de cabanes i altres 
construccions. La font principal 
d’aquest treball de recerca ha 
estat el testimoni de veïns de la 
parròquia d’entre 60 i 90 anys, 
mitjançant entrevistes perso-
nals. Les transcripcions són fo-
nètiques i no normatives, amb 
la intenció de deixar constància 
del parlar andorrà i els trets pro-
pis de la zona com a patrimoni 
immaterial que cal preservar. 
De les enquestes se’n despre-
nen històries i anècdotes que 
han aportat també llum al pas-
sat de la vall i el modus vivendi 
dels seus habitants. Segons va 
explicar la consellera Vanessa 
Fenés durant la presentació, «el 
recull ha estat una oportunitat 
de reconstruir el passat i la his-

Una vintena de propostes ompliran 
d’art els carrers i jardins del poble

Exposició d’escultura d’Emma Regada, a la plaça de l’església, en l’última edició.

Una vintena de propostes op-
taran al Premi Ordino Jardins 
d’Art i ompliran d’art els carrers 
en la tercera edició d’aquest 
certamen, que tindrà lloc els 
dies 21 i 22 de setembre al 
poble d’Ordino. La selecció ha 
anat a càrrec dels membres 
del jurat, Josep M. Ubach i Ruth 
Casabella, que atorgaran un 
premi únic de quatre mil euros 
al millor artista. La convocatò-
ria internacional d’arts visuals 
ha rebut vint-i-cinc dossiers i, 
de la tria, la meitat pertanyen a 
artistes d’Andorra. Alguns són 
repetidors, com el pintor Alfons 
Valdés, la ceramista Gemma 
Piera o els fotògrafs Montser-
rat Altimiras i Jean Luc Herbert. 
Martín Blanco, Rafa Contreras, 
Miquel Mercè, Olga Razenko-
va, Zhihong Zheng, Christel Illa 
o Dani són altres artistes esta-
blerts a Andorra que exposaran 
la seva obra al carrer. Pel que 
fa als artistes de fora, hi parti-
cipen Patricia Pons amb una 
instal·lació, el pintor Vincent 

Gadait i els escultors Sébastien 
Gastaldi & Coin i Sylvia Gérar-
din, tots de procedència fran-
cesa; el fotògraf André Eppe, de 
Bèlgica; les pintores Ruseta Sá 
i Susana Negri de Barcelona, 
i l’escultora Laura Maresc, es-
tablerta a la ciutat comtal però 
originària d’Andorra. Les seves 
propostes es poden consultar 

a www.ordinojardinsdart.com. 
Com a principals novetats de 
l’edició, destaca el premi únic 
de 4.000 euros per a l’artista 
guanyador i l’exposició al CAEE, 
en col·laboració amb el Comú 
d’Escaldes-Engordany. El premi 
únic vol incentivar la partici-
pació d’artistes professionals, 
segons va explicar Josep M. 

Ubach, membre del jurat junta-
ment amb la responsable del 
CAEE Ruth Casabella. Una altra 
de les novetats de l’edició que 
es prepara és la presència de 
l’artista convidat, en aquest cas 
l’escultor Ernest Altés, que farà 
una retrospectiva a Ordino i una 
exposició a la Galeria Mama 
Maria, espai col·laborador.

L’app estrena 
el canal ‘Rutes 
i visites’

L’app Ordino ofereix un nou 
canal de subscripció ano-
menat ‘Rutes i visites’, que 
servirà per descobrir l’ofer-
ta turística de la parròquia 
d’Ordino. La iniciativa uneix 
turisme i tecnologia i pretén 
ampliar el nombre d’usuaris 
de l’aplicació, que ara ja són 
1.674. «El canal està pensat 
per al turista interior, és a dir, 
per als amants de la munta-
nya d’altres parròquies que 
vulguin conèixer millor el que 
ofereix la nostra, els equipa-
ments museístics i tota la in-
formació que es pot obtenir a 
la pàgina web o a l’Oficina de 
Turisme», ha explicat el con-
seller Xavier Herver. Els usua-
ris que ja disposin de l’app 
només hauran d’obrir el nou 
canal, a l’apartat subscripci-
ons, des de la configuració. 
I els nous usuaris, descarre-
gar-se l’app al telèfon mòbil.  

tòria d’aquesta vall». Rabassa 
ha reivindicat els topònims com 
a patrimoni del poble, fet pel 
qual ha fet les transcripcions 
literals i un retrat fidel de la rea-
litat lingüística de la vall d’Ordi-
no. El primer volum es va publi-
car en paper i estava dedicat a 
la Cortinada, Arans i l’Ensegur; 
Llorts i el Serrat van centrar el 
segon. 
Tots els topònims s’han situat 
en el mapa. El tercer llibre re-
cull 1.939 noms, amb alguns 
exemples que tenen implícit el 
significat, com ara ‘la terra dels 
tolls’ o ‘la terra de ca n’Olivet’, 
i d’altres dels quals costa iden-
tificar-ne l’origen, com ara ‘la 
terra de les Pepes’, que se situa 
a Ansalonga i dona peu a inter-
pretacions lliures.

El certamen 
té un premi 
únic de 4.000 
euros
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‘Les claus de la Cortinada’ obre les portes de 
quatre equipaments turístics de la parròquia

La Cortinada té alguns dels 
equipaments turístics i culturals 
més importants de la parròquia 
i d’Andorra, que s’han posat en 
valor gràcies a un itinerari cultu-
ral impulsat des de l’Oficina de 
Turisme. El primer i més relle-
vant és, sens dubte, l’església 
de Sant Martí de la Cortinada. 
El monument del segle XII, que 
guarda les pintures romàniques 
originals, va obrir les portes 
cada dia durant els mesos de 
juliol i agost. El Centre de Natu-
ra és un equipament de referèn-
cia a la parròquia per a l’educa-
ció ambiental, una avantsala 
a la diversitat d’espècies que 
podem trobar al Parc natural 
de la vall de Sorteny, obert en-
tre els mesos de maig i octubre. 
La recent obertura al públic de 
Cal Pal, un exemple únic d’ar-
quitectura civil del segle XVII, i 
la difusió de l’arquitectura de la 
pedra seca, han estat decisives 
en aquest nou impuls del poble 
de la Cortinada. El quart equi-
pament és precisament la mola 
i la serradora de Cal Pal, on es 
fa demostració de la serradora 
als visitants. L’itinerari cultu-
ral es presenta amb un díptic 
que s’ha d’omplir amb el dibuix 
d’una clau que ofereix cadas-
cun dels equipaments col·labo-
radors. El visitant ha de comple-
tar el dibuix resseguint la clau 
dels tres primers per obtenir la 
visita gratuïta a la mola i la ser-
radora, que ha incrementat les 
visites en un 66% aquest estiu. 
La mola de Cal Solé, el camp de 
golf, el camí ral o simplement 
fer la volta al Quart són altres 
atractius que el visitant troba 
a la Cortinada. Els comerços i 
establiments oberts els últims 
anys han col·laborat també en 
aquesta promoció per donar a 
conèixer el poble, que última-
ment ha tingut un important 
creixement de població. Les mi-
llores no es limiten a la promo-
ció turística, sinó que la inversió 
en un nou parc infantil i l’ober-
tura d’un nou aparcament a les 
Massanelles seran una rea litat 
ben aviat.

El conseller Serracanta presenta el díptic i les claus a la mola i serradora de Cal Pal.

Toni Naudí, de Cal Gran de Tor, ha estat un dels veïns que ha impulsat la recuperació de les pedres de l’antiga mola, al camí del Grau.

Un itinerari 
cultural que 
dona impuls  
al poble

Es recuperen les rodes de molí d’Ansalonga

Els caminants trobaran al camí 
del Grau d’Ansalonga les dues 
pedres que servien per moldre 
el gra del cereal al poble. Cir-
culars, de grans dimensions, la 
que anava al dessota calcària, 
i la de sobre (a l’esquerra), de 
granit. La col·locació ha anat a 

càrrec del Comú d’Ordino, que 
ha volgut col·laborar en aquesta 
iniciativa dels veïns i del Quart. 
La mola pública era on ara hi ha 
el Quart, i data de mitjan segle 
XVII. «Les cases riques tenien la 
seva pròpia mola i després, a 
cada poble n’hi havia una. Per 

exemple, a la borda d’Ansalon-
ga en tenien una altra», explica 
Naudí. A la parròquia n’hi havia 
una vintena. En una molta s’hi 
posava un sac de gra, 60 kg, 
que trigaven a moldre’s unes 
dues hores. «Amb una molta a 
la setmana ja feies per a tots 

els veïns, a Ansalonga érem 
quatre cases», afegeix. El blat, 
el sègol i l’ordi eren els princi-
pals cereals que es cultivaven 
als prats de la parròquia. El 
funcionament de les moles es 
va allargar fins a la dècada de 
1950 aproximadament.  

Carrer del Solà 
Casa Masover s/n
AD300 La Cortinada 

Aparcament El Vilar
Aparcament  
La Cortinada

Parades més a prop
núm. 343 i 342   
La Cortinada
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Reportatge

S’aprova la liquidació del pressupost del 2018 
amb un superàvit d’1,1 milions d’euros 

El Consell de Comú va apro-
var els comptes del 2018 amb 
un superàvit d’1.150.305,56 
euros, uns ingressos 
d’11.699.874,70 euros i unes 
despeses de 10.549.569,14 
euros. La consellera de Finan-
ces i Pressupost, Maria del Mar 
Coma, i l’interventor, Quim An-
glada, van exposar la liquidació 
durant la sessió de Sancoges-
ma. La despesa total liquidada 
ha estat inferior a la del 2017 
en un 2,40% i s’ha executat el 
78,40% del que s’havia pressu-
postat inicialment. La despesa 
corrent ha augmentat el 4,41%, 
a causa principalment del capí-
tol de consum de béns i serveis, 
on les principals variacions cor-
responen a reparació i conser-
vació de material de transport, 
amb diverses reparacions a les 
escombradores del servei d’hi-
giene; reparació i conservació 
d’edificis i altres construccions, 
derivat principalment del condi-
cionament de l’edifici L’Estudi; 
els subministraments, amb un 
increment del preu del gasoil 
d’un 12% respecte a l’exercici 
anterior, i l’increment del vo-
lum de dipòsits a la deixalleria, 
que ha fet pujar la despesa un 
10,60%. Les despeses de per-
sonal han augmentat lleugera-
ment en un 2,87% –aquí es va 
aplicar l’augment de l’IPC del 
2,60% als salaris–. Les despe-

La consellera de Finances compareix davant dels mitjans amb la cònsol menor. 

ses financeres no han sofert 
pràcticament variació respecte 
a l’any anterior i, finalment, les 
subvencions han crescut un 
2,15% també respecte a l’any 
anterior. Pel que fa als ingres-
sos, han estat molt similars als 
del 2017. Els impostos directes 
han augmentat principalment 
pel canvi del tipus de gravamen 
que es va fer de l’impost dels 
rendiments arrendataris. Pel 

que fa a les taxes i altres ingres-
sos, s’ha liquidat un 3% menys, 
bàsicament perquè l’any 2017 
va ser l’últim en què es va co-
brar de la cessió obligatòria de 
La Querola. En aquest capítol 
cal destacar, però, l’augment 
un any més dels ingressos del 
Centre Esportiu, en un 12,31%, 
i dels aparcaments. 
Pel que fa les inversions, s’ha 
liquidat el 80,53% de la des-
pesa compromesa, és a dir, 
1.833.066,81 euros. D’aques-
tes inversions podem destacar 
l’acabament de l’obra de les 
Escoles Velles per un import 
d’1.135.686 euros; l’aparca-

Destaca 
l’increment 
d’ingressos al 
CEO del 12%

També ha 
augmentat 
el capítol de 
subvencions

LIQUIDACIÓ 2018 Pressupost
inicial 2018

Pressupost  
modificat 2018

Compromès 
2018

Liquidació 
2018

Liquidació 
2017

Variació 2017-2018
abs.

Variació 2017-2018
%

Ingressos corrents 
Despeses corrents

7.627.638,47 
7.627.638,47

7.631.953,47 
7.905.403,20

6.978.145,74 
7.264.998,66

6.978.145,74 
6.978.145,74

6.683.380,24
6.683.380,24

294.765,50 
294.765,50

4,41% 
4,41%

RESULTAT CORRENT 0,00 -273.449,73 -286.852,92 0,00 0,00 0,00

Ingressos de capital
Despeses d’inversió

5.828.223,18
3.201.667,18

6.937.970,20
4.015.726,87

4.721.728,96
2.289.498,76

4.721.728,96
1.846.325,73

4.846.277,73
1.407.220,05

-124.548,77
439.105,68

-2,57%
31,20%

RESULTAT OPER. CAPITAL 2.626.556,00 2.922.243,33 2.432.230,20 2.875.403,23 3.439.057,68 -563.654,45 -16,39%

Variació financera d’actius
i passius financers 2.626.556,00 2.648.793,60 1.725.097,67 1.725.097,67 2.718.321,91 -993.224,24 -36,54%

(Superàvit / Dèficit) 0,00 0,00 420.279,61 1.150.305,56 720.735,77 429.569,79 59,60%

ment d’Arans, amb 65.780 eu-
ros; el Parc de Prat de Call, amb 
22.379 euros; l’enllumenat pú-
blic, amb 41.656 euros, i les 
parades de bus, amb 57.405 
euros. Pel que fa a les aporta-
cions a les societats participa-
des, s’han destinat 572.237 
euros a Secnoa, que correspo-
nen aproximadament a un terç 
del que s’hi destinava cada any, 
perquè la concessió es va fer a 
partir de l’1 de juny de 2018 i, 
per tant, ens pertocava assumir 
els cinc primers mesos de l’any, 

i 200.000 euros a la mancomu-
nitat. Finalment s’han destinat 
a reducció de deute 952.860 
euros. 
L’endeutament del Comú d’Or-
dino el 31 de desembre de 
2018 és de 13.600.024,17 eu-
ros. L’any 2018 encara hem de 
tenir en compte l’endeutament 
de Secnoa, ja que per calcular 
l’endeutament total es pren en 
consideració el tancament que 
fa la societat el 31 de maig de 
2018, per la qual cosa l’en-
deutament global, Comú més 

societats participades, és de 
18.443.697,17 euros, cosa que 
suposa un 159,78% del sostre 
d’endeutament, per sota de 
l’objectiu d’endeutament que 
ens vam marcar en el Marc 
pressupostari revisat per a l’any 
2018, que era del 163,15%. 
El romanent de tresoreria el 31 
de desembre de 2019, un cop 
deduïts els compromisos no li-
quidats al tancament de l’exer-
cici i reconduïts al pressupost 
2019, queda en 5.337.199,56 
euros.

 La tresoreria 
al tancament 
queda en 5,3 

milions d’euros 
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Museu de la Miniatura  +376 838338  
De dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 19 h.  
Diumenge de 9.30 h a 13.30 h.

Museu Casa d’Areny-Plandolit  +376 836908
De novembre a abril: de 10 a 14 h i de 15 a 18 h.  
Diumenge i dilluns, tancat.
Maig, juny, setembre i octubre: de 10 a 14 h i de 15 a 18 h.  
Diumenge tarda i dilluns tancat.

Museu Postal +376 836908
De novembre a abril: de 10 a 14 h i de 15 a 18 h. 
Diumenge i dilluns, tancat. 
Maig, juny, setembre i octubre: de 10 a 14 h i de 15 a 18 h. 
Diumenge tarda i dilluns tancat

Cal Pal +376 338096
Exposició Primera Pedra.
Obert dissabtes i diumenges de 10.30 a 13.30 h.

Centre de Natura de la Cortinada +376 849849
De novembre a abril: tancat. Obertura excepcional per a grups  
(en particular grups d’escolars) sota reserva prèvia.
Maig, juny, setembre i octubre: de dimarts a divendres 
de 10 a 13 h  i de 15 a 17 h.  Dissabtes 10 a 13 h  i de 15 a 18 h.

Horaris museus
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MURAL A LA BEBETECA
Els infants començaran el curs 
a la bebeteca amb un nou 
mural de Rosa Mujal. L’artista 
s’ha inspirat en els personat-
ges dels contes clàssics.

CONCURS DE PETANCA
La cònsol Riba i la consellera 
Fenés no van faltar al concurs 
de petanca i la mostra de pas-
tissos, un clàssic al calendari 
de les trobades 
estiuenques a la Casa Pairal.

ÀPAT D’ESTIU
Les autoritats van compartir 
una fideuà amb la gent gran 
als jardins de la Casa Pairal. 
El cònsol Mortés va estar 
acompanyat del conseller 
Duró i la consellera Fenés.

TORNA EL CROS
Enguany, l’Escola Francesa 
ha recuperat la cursa que 
corren tots els alumnes al mes 
de juny. El cros s’organitza per 
trams en un circuit que fa la 
volta al poble.

JORNADA 
INTERGENERACIONAL
Els alumnes d’FP d’Activitats 
Esportives van organitzar una 
diada d’intercanvi amb la gent 
gran amb un dinar al jardí de 
la Casa Pairal.

PAGAMENT EN LÍNIA
El Servei de Circulació 
incorporarà una app 
per pagar les sancions. 
Els infractors podran fer 
efectiu el pagament 
de la multa sense necessitat 
de desplaçar-se al Comú.

REUNIONS VEÏNALS
Els residents d’Ordino 
tindran una nova ocasió 
de trobar-se amb els 
cònsols de la parròquia per 
transmetre’ls les inquietuds 
i els problemes tractats per 
pobles i zones veïnals.  

GUIA D’ACTIVITATS
Tota l’oferta d’activitats 
esportives i culturals per a 
grans i petits que es podran 
fer a la parròquia durant el 
curs que comença ja és a la 
Guia d’activitats consultable al 
web i a l’app. 

BALANÇ DEL CLOUD
Sis mesos després de 
traslladar la plataforma 
informàtica del Comú 
al Cloud d’Andorra Telecom, 
el conseller Xavier Herver 
ha fet una valoració molt 
positiva del servei. 

REFORMA CEO
Continuen a bon ritme les 
obres de reforma del Centre 
Esportiu d’Ordino, amb 
una afectació mínima als 
usuaris i socis, que tindran 
les instal·lacions esportives 
obertes en tot moment.

NOU PAVIMENT 
L’accés per les escales 
a la plaça Prat de Call 
incorpora un nou paviment 
antilliscant. Els treballs de 
reparació en aquest lloc 
tan transitat, sobretot pels 
escolars, s’han fet a l’estiu.

ÚLTIMES VISITES
Fins al 14 d’octubre continuen 
les visites guiades a la Mina 
de Llorts. Un altre equipament 
turístic que també obrirà tot 
l’octubre és el Centre de 
Natura de la Cortinada.

MEDALLISTES
Als Campionats de Catalunya 
celebrats aquest estiu, 
el nedador Patrick Pelegrina 
va aconseguir la medalla d’or 
als 50 metres braça, amb un 
temps de 29”95, i el bronze 
als 50 metres esquena. 

Ordino en imatges
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MÈRIT ESPORTIU
El campió d’Espanya i de 
Catalunya de tennis taula, 
Oriol Martínez, va portar els 
trofeus al Comú i va signar 
una samarreta al cònsol.

PATRIMONI
El curs de pedra seca 
impulsat per Cal Pal 
i el Govern d’Andorra ha 
permès recuperar el mur al 
camí ral, entre Arans i Llorts.

TRADICIÓ DEL FOC
Isidre Baró va explicar la 
crema tradicional de les falles 
a Sornàs en la presentació 
de la festa, recuperada per 
l’Associació de Fallaires per 
Sant Pere.

‘ARRELS’ AL BOSC VIU
Inaugurada la intervenció 
artística al bosc de l’Esquella 
amb 28 obres de l’escultor Àn-
gel Calvente. ‘Arrels’ s’integra 
en el projecte del Bosc Viu. 

ÚLTIMA SESSIÓ
Els escolars van assolir 
els objectius marcats amb la 
plantada d’arbres i aquest curs 
faran carmanyoles contra el 
malbaratament alimentari.
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No et perdis...

setembre

novembre

octubre

Cultura

A partir del 9
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 
‘VIDES DE MUNTANYA’ 
CEO

Benestar social

Dijous 12
A les 18 h
CICLE DE XERRADES  
DE LA GENT GRAN. 
‘CURAR-SE DE MANERA 
NATURAL. L’AROMATERÀPIA’, 
AMB MARTA BERNET
Casa Pairal

Turisme

Dissabte 21 i diumenge 22
JORNADES EUROPEES  
DEL PATRIMONI
Oficina de Turisme

Cultura

Del 12 al 22 
EXPOSICIÓ ERNEST ALTÉS. 
ORDINO JARDINS D’ART 
Sala La Buna

Cultura

A partir del 20
EXPOSICIÓ DE PINTURA DE 
JUAN MANUEL GONZÁLEZ 
Edifici L’Estudi

Esports

Dissabte 21
DUATLÓ ORDINO-CASAMANYA 
Plaça Major

Popular

Dimarts 24
A les 20.30 h 
REUNIONS VEÏNALS
CARRER MAJOR, NUCLI 
ANTIC, TURER, AV. DE LES 
MOLES, CLOTA VERDA, PONT 
D’ORDINO, ANGLADA, ED. 
RAL, ED. PRAT DE VILELLA
Casa comuna vella

Popular

Dimecres 25 
A les 20.30 h
REUNIONS VEÏNALS
SEGUDET, PUIET, PLETA,  
LA GONARDA, BALCÓ  
D’ORDINO, PRAT GRAN
Casa comuna vella

Benestar social

Divendres 25
A les 18 h
CICLE DE XERRADES 
DE LA GENT GRAN. 
‘PREVENCIÓ DE LESIONS, 
TRAUMATOLOGIES DESPRÉS 
DELS 65 ANYS’, AMB 
EL DR. SANTIAGO RAGGIO 
Casa Pairal

Popular

Dijous 26
A les 20.30 h 
REUNIONS VEÏNALS
SORNÀS, ANSALONGA,  
LA CORTINADA, ARANS, 
LLORTS, EL SERRAT
Casa comuna vella

Turisme

Divendres 27
DIA MUNDIAL DEL TURISME 
Oficina de Turisme i mina de 
Llorts

Esports

Dissabte 12
PIRINENC CLÀSSIC.  
CURSA DE MUNTANYA

Joventut

Dissabte 5
GIMKANA’T A 7 BANDES
Punt d’Informació Juvenil

Cultura

Dijous 10
A les 21 h
CONCERT ORDINO CLÀSSIC 
Auditori Nacional

Joventut

Del 28 al 30
ACTIVITATS JUVENILS  
PER TOTS SANTS 
Punt d’Informació Juvenil

Cultura

A partir del 22
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA 
5è ANIVERSARI DELS  
CASTELLERS D’ANDORRA 
Edifici L’Estudi

Cultura

Dissabte 19
A les 19 h
ESBARTS VALLS DEL NORD. 
COS DE DANSA I VETERANS 
Auditori Nacional

Popular

Dijous 31
A les 18.30 h
CASTANYADA POPULAR 
Plaça Major

Cultura

Cada dimecres
CLUB DE LECTURA  
DE LES VALLS DEL NORD

Cultura

Cada dimecres
CLUB DE LECTURA  
DE LES VALLS DEL NORD

Cultura

Diumenge 10
A les 12 h 
ORDINO CLÀSSIC 
Església parroquial

Popular

Diumenge 10
A les 13 h
MOSTRA GASTRONÒMICA 
D’ANDORRA 
ACCO

Popular

Del 8 al 10
FIRA GASTRONÒMICA  
L’ESPAI GURMET 
Sala La Buna

Turisme

Dilluns 11
VISITA GUIADA  
‘LES MOLES D’ORDINO’ 
Oficina de Turisme

Cultura

A partir de l’11
EXPOSICIÓ DE POSTALS  
DE NADAL 
Edifici L’Estudi

Popular

Dissabte 16
De 10 a 20 h
MERCAT DE SEGONA MÀ 
ACCO

Popular

DEL 30/08 A L’1/09
FESTA MAJOR  
DE LA CORTINADA

Popular

Diumenge 29
FESTA MAJOR D’ANSALONGA

Popular

DILLUNS 16
FESTA MAJOR D’ORDINO

Cultura

Dissabte 21 i diumenge 22
ORDINO JARDINS D’ART  
Ordino

Cultura

Del 14 al 31
De 10 a 17 h i concertades
EXPOSICIÓ D’ESCULTURA. 
LAURA MARESC 
Casa Masover. Centre de 
Natura de la Cortinada.

Cultura

Dissabte 19 i 20
Diumenge 26 i 27
De 10 a 18 h
KUNSTANK ‘PRELUDI’  
AMB LAURA MARESC 
Capella de Santa Bàrbara
Ordino

Cultura

Dissabte 19
A les 19 h
ESBARTS VALLS DEL NORD. 
COS DE DANSA I VETERANS 
Auditori Nacional
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Imatges guanyadores al Concurs de fototografia del 20è aniversari del Parc natural de la vall de Sorteny

Carles Barés, 1r Premi Categoria patrimoni natural Miquel Pons, 2n Premi Categoria patrimoni natural

Francisco José Hidalgo, 3r Premi Categoria patrimoni natural 

Ariadna Gadea, 2n Premi Categoria l’home i l’entorn natural Ramon Villanueva, 3r Premi Categoria l’home i l’entorn natural

Ramon Villanueva, 1r Premi Categoria l’home i l’entorn natural
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Guillem Benazet Riba

Pugem al Casamanya, Vals de 
Caramelles, Cucut pregoner i 
Primavera ordinenca són algu-
nes de les composicions mu-
sicals escrites per Guillem Be-
nazet Riba i que ha estrenat la 
Coral Casamanya amb l’ajut del 
director, Josep Puig. Amant de la 
poesia, la fotografia, la pintura i 
la música, troba la inspiració ar-
reu. «Em surt del cor, d’una for-
ma natural, no es compra ni es 
ven, si la portes a dins aflora i la 
trobes en un ocell o una fulla... 
em quedo embadalit de segui-
da. Llavors és quan el Mingo, el 
Jesús i el Ricard, els companys 
de partida a la Casa Pairal, em 
diuen: Guillem, aterra de la galà-
xia». És autor del logo de la Coral 
i del Roser d’Ordino, i va il·lustrar 
els plats d’edicions passades 
de la Trobada Canillo-Ordino. Va 
ser present a l’última Nit Literà-
ria, on es va presentar una an-
tologia de vint-i-quatre poemes 
del Concurs de Poesia Miquel 
Martí i Pol, publicada a Editorial 

Andorra i titulada Si diem Andor-
ra..., que recull el seu accèssit 
pel poema «Les meves munta-
nyes» l’any 2005. «Penso que la 
inspiració em ve dels Riba, de la 
mare». Nascut a Cal Sabaté del 
Guillem l’any 1944, a la place-

ta del Pajó, al rovell de l’ou del 
poble d’Ordino. Guillem Benazet 
ha arribat fins al Coserans, a 
l’Arieja, seguint la pista del seu 
cognom; el primer que s’instal·la 
a Ordino, Miquel Benazet, està 
documentat al segle XVII. El Gui-
llem és fill del Bonaventura Be-
nazet i de la Francesca Riba, i 
germà de la Paquita. Als 15 anys 
va començar a treballar amb el 
seu pare a la Farga Plandolit, 
que era davant la Clota Verda. 
Anys més tard es van traslladar 

a Escaldes amb una serradora 
elèctrica –i no hidràulica– que 
va funcionar fins als anys vui-
tanta. «La indústria forestal era 
importantíssima aquí, hi havia 
set o vuit serradores, però es 
va arribar a una desforestació 

molt gran i ara estem a l’altre 
extrem. La gestió dels boscos és 
molt necessària, tant perquè els 
animals puguin péixer com per 
evitar el risc d’incendi», explica 
amb coneixement de causa. La 
seva vocació pública el va portar 
a ser cònsol, el més jove d’Ordi-
no (1972-1973); conseller major 
(1974-1975) i conseller gene-
ral (1978-1981). Finalment, de 
l’any 1990 al 1992 va viure un 
dels moments clau de la història 
d’Andorra, l’època preconstitu-

El Guillem Benazet ens mostra una aquarel·la pintada per ell. 

PRIMAVERA  ORDINENCA

Primavera riallera, acolorida i falaguera,
tan florida i perfumada, juganera i molt gentil,
capritxosa i presumida, enamorada i encisera,
romancera i pixanera, són tes gotes més de mil.

El cims encara blancs i els verds prats entapissats de 
xicoies,
i aquell brogit d’aigües boges, que ragen per tot arreu.
Ja treuen el cap murgues, moixerons i carreroles,
revifen les coses, vergonyosa recula la neu.

Com petites trompetes a l’aire, s’alcen els grocs 
pitxers.
La flaire embriagadora de les nostres blanques 
grandalles.
Les pitavoles bigarrades i els insectes, a milers.
Esclats de gatons, que omplen de blancs cotons les 
branques.

De la bassa platejada, la granota n’ha tret el cap,
i es pregunta embadalida, què punyeta està passant?
I un cargol tot xino-xano i més aviat gens esverat
li respon deixant la bava, que el bon temps ja és 
arribat!

L’oreneta  viatgera, grans arabescos fa en el cel,
i l’abella atrafegada xucla flors per fer-ne mel.
La natura en fa el miracle i recomença amb tot anhel,
aquell cicle de la vida, sempre nou i alhora etern.

Lletra: Guillem Benazet i Riba
Música: Josep Puig i Martell

cional, com a conseller d’Agri-
cultura i Patrimoni Natural amb 
Òscar Ribas Reig al capdavant. 
Si hi ha una frase que defineix 
la visió del món de Guillem Be-
nazet és Virtus Unita Fortior, no 
tan sols per la identificació amb 
l’escut andorrà i la forta vocació 
d’estat que sempre ha sentit, 
sinó perquè opina que només 
amb la suma d’allò que ens 
uneix podrem tirar endavant. 
Un enfocament que reflecteix la 
tendència política actual: «El pri-
mer de tot ha de ser donar solu-
cions per al país, per sobre dels 
partits»; ho té clar, tornaria a les 
llistes obertes. Troba que hi ha 
manca de confiança i poc grau 
de compromís. Creu en les per-
sones i no en els partits. «Però 
a la meva generació ens toca 
fer un pas al costat, i tampoc 
ho tenen fàcil els polítics d’ara. 
Nosaltres jugàvem al carrer i els 
infants d’avui necessiten parcs, 
tot canvia. La vida es mou, res 
s’atura». Seria partidari de crear 
fòrums de diàleg, sobretot per 

escoltar. «Tinc la sensació que 
el polític fa poc carrer i massa 
despatx». Benazet recorre a l’ex-
pressió fer-se l’andorrà, «ens ha 
estat molt útil al llarg de set se-
gles, ens ha permès reeixir entre 
dos grans estats». I afegeix: «A 
mi m’agrada parlar de diplomà-
cia rural, amb discreció i prudèn-
cia». Reivindica la importància 
de figures ordinenques com la 
d’Antoni Fiter i Rossell: «Van ser 
uns visionaris, i el Manual Di-
gest continua sent una bíblia per 
a tots els andorrans». Aquesta vi-
sió a llarg termini, segons diu, ha 
prevalgut entre molts mandata-
ris d’Ordino: «La bellesa d’Ordino 
i del seu paisatge respon a una 
voluntat política, no és una ca-
sualitat. Algú va dir que calia re-
baixar l’alçada de les cases i el 
que semblava entrar en conflicte 
amb el progrés ha resultat un 
encert quaranta anys després, 
perquè ara el nostre paisatge és 
el nostre fort. Gràcies a això som 
la joia de la corona i podem aspi-
rar a ser reserva de la biosfera».

«La bellesa d’Ordino i del
paisatge respon a una voluntat

política, no és casualitat»


