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Ens retrobem tres mesos des-
prés d’haver-nos desconfinat 
i de viure un estiu atípic en 
molts aspectes. L’abast i les 
conseqüències de la Covid-19 
seguiran entre nosaltres i hau-
rem d’aprendre a conviure-hi. 
Potser és el moment de fer 
una reflexió, però 
en cap cas d’atu-
rar-nos. A la nos-
tra parròquia, i a 
tot Andorra, ha 
quedat demos-
trat que la priori-
tat han estat les 
persones i la seva salut. La 
gestió d’aquesta crisi sanitària 
continua i haurem de resoldre 
el dia a dia amb una capaci-
tat d’adaptació extraordinària.  
En aquests moments, més que 
mai, cal refermar-se en les de-
cisions preses i marcar les prio-
ritats que es considerin més 
encertades pel bé de la nostra 
parròquia i la nostra gent. En 
aquest punt d’inflexió del man-
dat i de les nostres vides, ens 
toca també ser solidaris i des-
pertar la consciència per fer 
front a les afectacions socials 
derivades de la pandèmia. La 
responsabilitat política ens ha 
portat a fer una rebaixa salari-

al del quinze per cent a tots els 
consellers de Comú, de la ma-
joria i de la minoria, que servirà 
per contribuir a dinamitzar la 
parròquia, un projecte que ara 
més que mai esdevé priorita-
ri, després de la situació a què 
s’ha hagut d’enfrontar el sector 

privat. Hem de preveure que les 
transferències del Govern, de 
les quals depenem, no seran les 
mateixes. La partida d’ingres-
sos en el pressupost serà sens 
dubte la més afectada. Tot i així, 
volem ser optimistes i pensar 
que aquest enfocament per la 
dinamització de la parròquia do-
narà els seus fruits aviat. Quant 
a la modificació del pressupost, 
destaca també l’aportació de 
vuit-cents mil euros al fons soli-
dari que el Govern ha creat per 
atendre les necessitats socials 
i altres despeses generades 
per la gestió de la Covid-19. El 
Comú d’Ordino fa aquest esforç 
convençut que és el que toca. 

De la mateixa manera, no dei-
xarem de fer tot allò amb què 
ens vam comprometre. El com-
promís amb els electors i la 
parròquia ens porta a mantenir 
les inversions previstes, tal com 
us expliquem en aquestes ma-
teixes pàgines, on exposem la 

modificació pres-
supostària aprova-
da per Consell al 
juny. No volem re-
nunciar a aquells 
compromisos ad-
quirits, sempre 
que sigui viable 

mantenir-los. La gestió econò-
mica dels últims anys ens dona 
ara el marge necessari per tirar 
endavant, i així ho volem fer.  
Més enllà del pressupost i dels 
números, voldria remarcar la 
fortalesa dels nostres padrins 
i padrines, un col·lectiu vulne-
rable que també ha hagut de 
modificar i adaptar la seva quo-
tidianitat a noves mesures com 
el distanciament. El segon tan-
cament de la Casa Pairal, per 
prevenció i por dels rebrots, ha 
fet disminuir la vida social del 
col·lectiu, si bé s’han mantin-
gut els horts socials i s’han fet 
altres activitats a l’aire lliure. 
Hem vist també que moltes 

proves esportives i molts actes 
culturals s’han hagut d’anul·lar 
per mantenir la prudència. Vo-
lem fer una lectura positiva i 
transmetre optimisme, ja que el 
nostre paisatge ha atret aquest 
estiu un públic de proximitat 
que marca un abans i un des-
prés en el model turístic. Per a 
Ordino és una oportunitat de 
donar  valor al nostre patrimo-
ni natural, ja que és el que la 
majoria de persones han volgut 

trobar. La proposta del depar-
tament d’Agricultura, aquest 
estiu, de donar a conèixer l’ac-
tivitat ramadera ha estat un èxit 
i donarem continuïtat a aques-
tes propostes integradores.  
De ben segur que la suma d’es-
forços farà que ens en sortim i 
treballarem amb la mateixa de-
terminació per aconseguir-ho. 
Farem front a la nova circums-
tància i junts aconseguirem ti-
rar endavant.

 La gestió econòmica dels 
últims anys ens dona el marge 

necessari per tirar endavant
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La campanya d’estiu ‘Paradís de cims’ posa en 
marxa el Pla de dinamització de la parròquia

La conselleria de Turisme ha 
començat a esgranar el que 
serà el Pla de dinamització de 
la parròquia en un estiu de cir-
cumstàncies excepcionals. Es 
tracta d’un pla transversal, que 
implica els departaments de Tu-
risme i Dinamització, però que 
es fa extensiu a Medi Ambient, 
Cultura i totes les àrees neces-
sàries per reactivar Ordino. «Pa-
radís de cims» ha estat la pri-
mera campanya que ha donat 
el tret de sortida per reivindicar 
els atractius de la parròquia i 
presentar l’oferta, estructura-
da en quatre blocs temàtics 
segons els interessos: natura, 
família, aventura i cultura. Ca-
dascun engloba activitats i pro-
postes amb moltes novetats, on 
també destaquen els principals 
equipaments turístics i cultu-
rals que hi ha a la parròquia. 
S’ha posat el focus també en 
el Parc natural de la vall de Sor-
teny. Després d’haver celebrat 
el vintè aniversari l’any passat, 
l’espai natural és un puntal de 
la parròquia, eix del projecte 
de candidatura per ser reser-
va de la biosfera. Des de Medi 
Ambient s’han programat noves 
activitats per atraure turisme 
nacional i descobrir la biodiver-
sitat que es pot trobar al Parc, 
amb una varietat d’espècies 
florals destacada, els pics de la 
Serrera i l’Estanyó o el mirador 
del Grau de la Llosa com a pai-
satges únics, i el refugi guardat 
de la borda de Sorteny. Des de 
l’Oficina de Turisme es poden 
contractar sortides amb guia 
per conèixer el jardí botànic, fer 
seguiment de les papallones 
o descobrir l’activitat ramade-
ra, una oferta que conviu en 
aquest espai natural preservat 
des del 1999.

NATURA CULTURAAVENTURA FAMÍLIA

EXCURSIONS GUIADES. 
Seguir el rastre de la 
fauna i descobrir la flora 
d’alta muntanya al Parc 
natural de la vall de 
Sorteny són algunes de 
les excursions guiades 
que es poden contractar 
a l’Oficina de Turisme. 
BANY DE BOSC. Una 
activitat terapèutica per 
gaudir dels beneficis de 
treballar cos i ment a 
l’aire lliure.

LES CLAUS DE LA 
CORTINADA. Un itinerari 
per redescobrir la 
Cortinada amb la visita 
d’alguns dels llocs 
històrics més importants, 
com l’església de Sant 
Martí, joia del romànic 
per les seves pintures del 
segle XI, o Cal Pal, una de 
les cases pairals més ben 
conservades i exemple 
únic d’arquitectura civil al 
catàleg de Patrimoni.

CIRCUIT D’ORIENTACIÓ. 
Molt a prop del poble 
d’Ordino. És un circuit 
per demostrar les 
habilitats i tècniques 
d’aquesta disciplina 
lúdica i esportiva, en un 
recorregut de 5,5 km. 
CICLOTURISME. Per als 
qui els agrada pedalar, a 
la parròquia hi ha dos dels 
ports de muntanya més 
emblemàtics d’Andorra, el 
coll d’Ordino i Arcalís.

RUTA DEL FERRO. Un 
itinerari cultural que 
ens remunta al passat 
siderúrgic de la vall, 
fàcil per fer a peu o en 
bicicleta i que travessa 
tots els pobles de la vall. 
EL TAMARRO. Personatge 
que viu en l’imaginari 
pirinenc i convida a fer 
un itinerari per les set 
parròquies. A Ordino 
arriba fins al berenador 
d’Encodina.

Es vol donar 
valor als 
atractius 
d’Ordino

L’oferta està 
estructurada 
en quatre 
blocs temàtics

Panoràmica amb dos senderistes davant dels pics de Rialb, Font Blanca, Besalí i la serralada de les Planes, de dreta a esquerra.
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Un nou servei de bus parroquial integrat 
permet arribar al Serrat, Sorteny i Arcalís

Millorar i facilitar l’accés a tots 
els pobles de la vall ha estat 
una prioritat d’aquest mandat, 
que ha fomentat l’ús del trans-
port públic amb una nova línia 
de bus per cobrir tota la parrò-
quia, d’Ordino al Serrat, a un 
preu simbòlic de vint cèntims. 
Un any després que entrés 
en funcionament el servei, el 
Comú ha obert una nova línia 
en col·laboració amb Secnoa 
per fer arribar els usuaris a dos 
dels llocs amb més potencial 
turístic de la parròquia, el Parc 
natural de la vall de Sorteny i 
l’estació d’Ordino Arcalís, a l’ex-
trem nord de la vall. La nova lí-
nia que cobreix, com a novetat, 
el Serrat, Sorteny i Arcalís, es va 
posar en marxar l’1 de juliol i 
funcionarà fins al 13 de setem-
bre. El bitllet està integrat en el 
bus parroquial, de manera que 

Implicació del 
sector privat

Campanyes
de proximitat

Incentiu del 
transport públic 

El sector privat, que ha 
patit directament les conse-
qüències de la pandèmia, 
té un paper protagonista 
en la taula de dinamització 
impulsada des del Comú.

La campanya d’estiu «Pa-
radís de cims» ha buscat la 
complicitat del turisme de 
proximitat en el mercat es-
panyol i francès, en un estiu 
inusual amb poca mobilitat.

El Pla implica promoure 
una mobilitat sostenible, en 
transport públic i fins i tot 
a peu, amb la descoberta 
de rutes i itineraris assequi-
bles per a tothom.

no suposa cap cost afegit. La 
nova planificació del transport 
públic a la parròquia és clau en 
el desenvolupament del Pla de 
dinamització i el compromís de 
la corporació amb la mobilitat 

sostenible. Ordino Arcalís com a 
motor turístic de la parròquia li-
dera amb el Comú i formen part 
de la Taula de representants 
del sector privat, amb implica-
ció dels ramaders, els comerci-

ants i l’hostaleria. Administració 
i privats treballen per tirar enda-
vant un pla que ha de permetre 
la reactivació en uns moments 
d’incertesa en què es busca el 
visitant local i de proximitat.

Els consellers de Medi Ambient i Turisme van presentar conjuntament ‘Ordino, Paradís de cims’.

La meva modesta opinió sobre el 
bus parroquial és que no és pas cap 
nova línia, ja que aquest servei es 
dona a la parròquia des dels nos-
tres mandats 2000-2007, i recordo 
que els estius pujàvem a la Coma, 
cosa que ara no es pot fer perquè 
la carretera general 3 el Govern la 
té tancada. 
La problemàtica de la Covid fa que 
el turisme busqui espais oberts, i el 

Des del grup Movem Ordino cele-
brem aquesta iniciativa. Pensem 
que la dinamització de la parròquia 
és cabdal i més ara, en aquests mo-
ments de pandèmia. Cal atraure el 
turisme de proximitat i oferir activi-
tats que donin resposta al màxim 
d’inquietuds de la gent. Per part del 
Comú cal reinventar-se i potenciar 
tots els atractius que tenim en tots 
els àmbits. Aquest treball, eviden-

parc natural que vam posar en mar-
xa entre el 2000 i el 2007, i altres 
com la ruta del ferro que també vam 
engegar, són els dos eixos en què 
encara avui es basa l’oferta d’estiu.
Crec que no és bo tenir l’accés tan-
cat a la Coma, ja que penso que és 
el moment de donar facilitats al tu-
risme, i no pas de posar-li barreres, 
i de poder acollir al màxim els pocs 
turistes que tenim.

tment, ha de ser transversal. De fet, 
el Departament de Turisme i el de 
Dinamització i Cultura haurien de 
treballar sempre de manera coope-
rativa i sota una sola conselleria. I 
no podem oblidar que, ara més que 
mai, s’ha de pensar en clau de país 
i fer que els ciutadans d’Andorra 
també es moguin tant com puguin 
per totes les parròquies i aprofitin 
les activitats que tenim ben a prop.

ELS CONSELLERS DE LA MINORIA OPINEN...

ENRIC DOLSA SANDRA TUDÓ

La línia 
vol facilitar 
la mobilitat 
sostenible 



55ordinoésviuTardor tema



6 ordinoésviu veu ciutadana

#Ordino a les xarxes

ordinoésviu

3.130
seguidors

Ordino, paradís de cims és 
també paradís de cultura.

Gaudeix d’una excursió inoblidable al cor del Parc natural de la vall de Sorteny.

Ja has vist a la Dino,  
la tamarro d’Ordino?

Les construccions de pedra 
seca són el nostre tresor.

Ruta del Ferro, itinerari trans-
fronterer del ferro als Pirineus

      466 m’agrada 41

57 2

        54 compartits
          7 comentaris

      453 m’agrada
      35 compartits
        5 comentaris

      314 m’agrada
      36 compartits

      2 comentaris

      355 m’agrada
      32 compartits
      15 comentaris      702 m’agrada  71 compartits  8 comentaris

34 27

38
1

      390 m’agrada

      370 m’agrada

      374 m’agrada

      310 m’agrada

      387 m’agrada

      324 m’agrada

media   seguint      seguidors
000 000
posts    seguint      seguidors
682 516 2.629



77ordinoésviuTardor esports

Esports

La 43a Multisegur Volta als Ports 
desafia la Covid i la pluja amb èxit 

L’organització ho va adver-
tir des del minut zero: «Volem 
passar-ho bé amb les màximes 
garanties de seguretat per als 
corredors, perquè hi ha ganes 
de sortir i fer bici». Així es va 
expressar Gerard Riart, el di-
rector de cursa i gerent de VSL 
Sports, el dia de la presentació. 
I ho van aconseguir amb la pro-
va ciclista més veterana i més 
estimada per l’afició del Prin-
cipat, la 43a Multisegur Volta 
als Ports, que es va disputar el 
9 d’agost amb 430 inscrits. La 
xifra queda lluny del que és ha-
bitual, però la prioritat no era 
omplir, sinó salvar l’edició amb 
unes mesures i un protocol que 
segurament va fer enrere els 
més escèptics. Però si s’hagués 
anul·lat, molts més l’haurien 
trobat a faltar. Els corredors no 
van haver de desafiar només el 
virus, sinó també la tempesta 
i la pedregada que va caure al 
migdia i que va acompanyar a la 
meta més d’un corredor del re-
corregut més llarg. Recordarem 
una Volta atípica, en un estiu en 
què s’han vist suspeses moltes 
proves esportives. 
L’edició ha tingut totes les ar-
ribades al port de la Coma del 

Moment de la presentació amb Enric Torres, Jordi Serracanta, Kevin Poulet, Edith Rossell i Gerard Riart.

Forat, a Arcalís, i s’ha apostat 
pel canvi de format en cronoes-
calada. Pel que fa al podi, Willie 
Smit i Lídia Puyals van ser els 
guanyadors en les diferents ca-
tegories del recorregut 4, de 89 
quilòmetres, el més llarg; Ser-
gi Casabella i Eve Chouvin van 

guanyar en el recorregut 3, de 
58 quilòmetres. En el 2, de 37 
km, es van imposar Matthieu 
Muñoz i Magali Salomon. Final-
ment, el primer lloc dels podis 
del recorregut 1, de 18 km, va 
ser per a Estefan Navarro i Lau-
ra Canes. La 43a Multisegur 

Volta als Ports va fer públic el 
seu compromís amb el canvi 
climàtic amb la compensació 
de les emissions generades a la 
cursa. L’organització està acre-
ditada amb el certificat Clean 
CO2 per la reducció d’emissió 
de gasos d’efecte hivernacle.

Foto aèria de la nova instal·lació amb un practicant al bosc de Segudet. 

Experiència en Muntanya dissenya un nou parc  
de tirolines al bosc de Segudet per a tots els nivells

El Comú d’Ordino ha inaugu-
rat un nou parc de tirolines al 
bosc de Segudet en col·labora-
ció amb l’empresa d’activitats i 
guies Experiència en Muntanya, 
que ha dissenyat el projecte. 
El Tirolina Park funcionarà du-
rant tota la temporada d’estiu 
i se situa al bosc d’aventura, 
a deu minuts a peu del centre 
del poble d’Ordino, un atractiu 
més de la instal·lació. El recor-
regut consta de setze tirolines 
amb dos nivells de dificultat: el 
vermell, amb sis tirolines, i el 
negre, amb deu. La més llarga 
fa dos-cents metres i la més 

curta, vuitanta. El projecte es 
consolida després de dos anys 
de treball conjunt entre l’admi-
nistració pública i l’empresa 
privada que gestiona el bosc 
d’aventura. L’espai és una con-
cessió atorgada mitjançant con-
curs públic amb un contracte 
de sis anys, que serà vigent fins 
al 2026. Experiència en Munta-
nya s’ha fet càrrec de la inversió 
en els ginys i l’adequació de la 
instal·lació. Les tirolines am-
plien l’oferta d’altres activitats 
d’aventura a la parròquia, com 
l’escalada, les vies ferrades i el 
descens de barrancs.

La cursa 
demostra  
la bona salut 
del ciclisme

La parròquia 
aposta per la 
tecnificació 

Les dues últimes setmanes 
de juliol, l’empresa MVM 
Sports va organitzar, al Pa-
velló Germans de Riba, un 
programa de tecnificació per 
als professionals del bàs-
quet. Una estada que vol ser 
la primera de moltes altres, 
d’acord amb la voluntat de 
la Conselleria d’Esports de 
situar Ordino com una desti-
nació esportiva per preparar 
les pretemporades. 
Així ho va indicar el conseller 
Serracanta en la presentació 

que va fer acompanyat de 
tres promeses del bàsquet 
nacional: l’Aaron Ganal, amb 
un futur prometedor després 
de quatre temporades a la 
Masia del FC Barcelona, i els 
joves ordinencs Alexis i Bru-
no Bartolomé, jugadors del 
Morabanc. Tots tres van par-
ticipar en el campus amb Jan 
Missé com a preparador físic 
de l’estada. 
El conseller Jordi Serracanta 
va destacar les instal·lacions 
esportives, l’altitud i el clima, 
a més de la proximitat dels 
serveis, com a atractius per 
escollir Ordino.

 MVM Sports 
ha fet un estatge 

de bàsquet
professional
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Medi ambient

Proposta per redescobrir el paisatge amb  
la senyalització de trenta-quatre camins

La incertesa del sector turístic 
generada per la por dels rebrots 
del coronavirus ha fet recuperar 
l’interès pel paisatge i el medi 
natural aquest estiu. Des d’Or-
dino, s’ha treballat conjunta-
ment entre les conselleries de 
Medi Ambient i Turisme per fer 
de la parròquia una destinació 
segura.
Entre altres projectes, s’ha 
presentat la senyalització de 
trenta-quatre camins de la par-
ròquia, que s’ha col·locat en els 
panells indicadors a l’inici de 
cada itinerari. S’ha volgut po-
tenciar el senderisme i les acti-
vitats de muntanya per al públic 
familiar, amb propostes a l’aire 
lliure. S’ha treballat per atraure 
turisme de proximitat i turisme 
intern, cosa que ha permès a 
molta gent descobrir la parrò-
quia. Els itineraris, pensats per Els consellers Serracanta i Betriu presenten els senyals de camins renovats.

desplaçar-se a peu des de cada 
nucli urbà, estan marcats se-
gons la dificultat, el desnivell i 
la llargària. Com a mesura per 
evitar el risc de contagi amb la 
distribució de material imprès 
com ara catàlegs i fullets, l’Ofi-
cina de Turisme ha fomentat 
al màxim la descàrrega de les 
apps, les consultes al web i els 
codis QR per obtenir la mateixa 
informació que fins ara s’oferia 
exclusivament en paper. 
Una novetat d’aquest estiu ha 
estat donar a conèixer la impor-
tància de l’activitat ramadera 
a la parròquia. El Departament 
de Medi Ambient ha coordinat 
unes sortides guiades amb l’Ofi-
cina de Turisme en les quals 
s’ha permès entrar en contacte 
directe amb el bestiar i acompa-
nyar-lo fins a les saleres de l’Es-
tanyó, roques planes on els pas-
tors i ramaders posen la sal per 
a les anolles –vaques joves– i 
els cavalls de la zona. 
Altres activitats que han tingut 
lloc aquest estiu dins el Parc 
natural de Sorteny han estat 
les xerrades al jardí botànic per 
descobrir la flora o el seguiment 
de les papallones diürnes.

Una nova ruta 
per explicar 
l’activitat  
ramadera 

Mortés i Betriu es van desplaçar al jaciment arqueològic de Santa Creu de Llagunes, al Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Presentació del mapa-guia del Parc de les Tres Nacions
El jaciment arqueològic de Santa 
Creu de Llagunes, al Parc de l’Alt 
Pirineu, va ser el lloc escollit per 
presentar el mapa-guia del Parc 
Pirinenc de les Tres Nacions, el 
3 de juliol passat. En representa-
ció d’Andorra hi van assistir, per 
Ordino, el cònsol major, J. Àngel 
Mortés, i el conseller d’Agricultu-
ra, Medi Ambient i Sostenibilitat, 
Eduard Betriu, i per part de la 
Massana, el conseller de Medi 
Ambient, Sergi Gueimonde. El 
mapa ha estat dissenyat pel 
Parc Natural de l’Alt Pirineu en 
col·laboració amb l’Institut Car-
togràfic i Geològic de Catalunya. 
Es tracta de la primera acció 
conjunta per a la promoció dels 
quatre territoris: Sorteny, Coma-
pedrosa, Alt Pirineu i Arieja.
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Fem parròquia

L’Oficina de Turisme estrena ubicació 
al carrer Major en un estiu atípic

L’aparcament del Camp de Ceró, a la Cortinada, 
s’integra al títol únic de pàrquings amb barrera

Entrada al Camp de Ceró, on la barrera va començar a funcionar el 3 d’agost.  

Afluència de públic a la nova Oficina de Turisme, a la Casa de la Muntanya.

En aquest estiu marcat per la in-
certesa provocada per la pandè-
mia i els rebrots de la Covid-19, 
Ordino ha estrenat la nova Ofi-
cina de Turisme al carrer Major, 
a l’antiga Casa Ferino. Aquesta 
ubicació dona molta més visibi-
litat al punt d’informació i atrau 
el visitant al nucli antic del po-
ble. Des de l’Oficina s’han ob-
servat alguns canvis respecte 
a altres anys. I és que el turista 
post-Covid demana visites i in-
formació de més qualitat i de-
dica més estona a conèixer els 
llocs, en lloc de voler veure com 
més millor. Pel que fa al perfil, 
hi ha moltes famílies i provenen 
de llocs pròxims com Catalunya 
i França. I la majoria saben on 
van i busquen la tranquil·litat 
dels espais naturals. També és 
cert que hi ha hagut anul·laci-
ons d’activitats i de reserves a 
última hora per la por dels re-
brots. Caldrà esperar per tenir 
les xifres finals.

Baranes de 
protecció al 
Coll d’Ordino

A la carretera del Coll d’Ordi-
no es millorarà la seguretat 
dels vianants amb la col·lo-
cació de baranes de fusta en 
aquells trams on la voravia és 
inexistent. És el mateix tipus 
de mesura que es va prendre 
entre els pobles de Sornàs i 
la Cortinada per a promou-
re la circulació de vianants. 
La seguretat dels vianants a 
les carreteres ha estat una 
prioritat des de l’ampliació 
de la CG-3, obres que van 
començar l’any 2016, amb 
una inversió d’onze milions 
d’euros, per millorar les in-
fraestructures viàries a tota 
la vall. Les obres a la carre-
tera general per aconseguir 
un eixamplament definitiu de 
quinze metres es troben en 
l’últim període d’execució, en 
el tram del Serrat fins a les 
Sobiranes, en el qual es mi-
llorarà el traçat. 

L’aparcament del Camp de 
Ceró, a l’entrada de la Cortina-
da, ha estat l’últim a integrar-se 
a la xarxa d’aparcaments exte-
riors a la parròquia en què es 
podrà accedir amb un títol únic. 
La nova zona, habilitada des 
del mes d’octubre, va entrar 
en funcionament el 3 d’agost. 
També es van activar les places 
d’aparcament de zona verda, 
exclusiva per a veïns. L’equipa-
ment té 75 places disponibles 
per una de les poblacions que 
més ha crescut a Ordino. Du-
rant els tres mesos del confina-
ment es va obrir l’accés a tots 
els aparcaments de la parrò-
quia, per als quals hi ha un títol 
únic amb les diferents moda-
litats d’abonament: 24 hores, 
anual per 125 euros i trimestral 
per 40 euros. 
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Activitats

‘ordinoesviu’ dona wifi obert al nucli 
urbà amb vint-i-un punts d’accés 

David Baró i el conseller Herver van fer la recepció simbòlica de la wifi.

El Comú d’Ordino ha aconseguit 
posar la tecnologia a l’abast de 
tothom amb el servei d’Ordino 
WiFi al nucli urbà del poble d’Or-
dino, gràcies a un acord amb 
Andorra Telecom. El projecte es 
va consolidar al juny amb un 
acte simbòlic que va tenir lloc a 
la sala del Consell i va comptar 
amb la presència del conseller 
de Comunicació, Sistemes d’in-
formació i GDH, Xavier Herver, i 
el responsable d’empresa d’An-
dorra Telecom, David Baró. Es 
tracta d’una xarxa oberta amb 
l’accés únic ordinoesviu, l’abast 
geogràfic de la qual inclou el 
nucli antic, la plaça Prat de Call 
i tots els edificis públics: l’admi-
nistratiu del Comú, Casa comu-
na vella, Casa de la Muntanya, 
tots tres al carrer Major; l’edifici 
La Font (Casa Pairal i Punt Jove); 
L’Estudi (La Capsa, biblioteca i 
ludoescola), i el CEO. Els usuaris 
també tindran cobertura a les 
parades de bus del poble. La lí-
nia d’alta velocitat, de fins a 300 
Mb per segon, permetrà la con-
nexió simultània de 500 disposi-

Segon 
concurs  
de fotografia  
a Sorteny
Per segon any consecutiu 
es posa en marxa un con-
curs de fotografia centrat en 
el Parc natural de la vall de 
Sorteny, amb l’objectiu de 
donar valor a la flora, un dels 
atractius del parc grà cies a la 
diversitat d’espècies que hi 
conviuen. Emmarcada en el 
projecte POCTEFA FLORALAB 
per la valoració de la flora 
pirinenca, la convocatòria és 
oberta a professionals i afi-
cionats de la fotografia, amb 
una aportació màxima de 
dues imatges, que hauran 
de pertànyer a la vall i en cap 
cas podran ser tractades di-
gitalment. Les imatges s’hau-
ran de fer arribar per correu 
electrònic a cinvo@ordino.
ad abans del 8 de setembre 
del 2020. Les bases del con-
curs es poden consultar al 
web www.ordino.ad. El lliura-
ment de premis es farà el 22 
de setembre a la Casa de la 
Muntanya.

Baeza, Catalán i Vila recullen els premis
Carol Baeza, Dani Catalán i 
Isabel Vila han pogut recollir 
presencialment el seu premi 
del concurs fotogràfic #ordino-
esquedaacasa a la xarxa social 
Instagram. 
El primer premi, guanyat per 
Baeza, és una inscripció anual 
al Club Foto; el segon, per a Ca-
talán, una inscripció anual a La 
Capsa, Espais de creació, i final-
ment Isabel Vila, que s’ha en-
dut el tercer premi, obtindrà un 
abonament de quaranta-cinc 
dies al Centre Esportiu d’Ordi-
no. L’acte va tenir lloc a la sala 
del Consell i va comptar amb la 
cònsol menor, Eva Choy, i el pro-
fessor del Club Foto Jean-Luc 
Herbert com a representants 
del jurat. La consellera de la mi-
noria, Sandra Tudó, i la respon-
sable de La Capsa, Rosa Mujal, 
completaven el jurat. Tots qua-
tre van valorar les imatges amb 
criteris d’originalitat, composi-
ció i emoció de les imatges. La 
convocatòria es va fer de l’1 al 
15 d’abril i es va ampliar fins al 
dia 30, per compartir el confina-
ment dels residents a la parrò-
quia amb l’etiqueta #ordinoes-
quedaacasa a Instagram.

Nova activitat 
familiar al 
nucli antic 
d’Ordino

L’Oficina de Turisme ha pre-
sentat aquest estiu una nova 
activitat familiar. El Misteri de 
la 8a clau és un joc de pistes 
amb un circuit marcat en nou 
punts al nucli antic d’Ordino, 
que surt de l’Oficina de Turis-
me, al carrer Major, i acaba 
als jardins d’Areny-Plandolit 
passant pels principals llocs 
d’interès. El relat s’inspira 
en la història de l’armari de 
les set claus de la Casa de la 
Vall, del qual cada parròquia 
en custodia una. Els partici-
pants hauran de seguir els 
punts indicats al mapa, lo-
calitzar un codi QR i mirar un 
vídeo on la Betty i el Dídac 
aniran desvelant una part 
del misteri fins a completar 
les nou pistes i recollir l’obse-
qui. Per participar-hi només 
cal una tauleta o un mòbil i 
accedir a la wifi gratuïta or-
dinoesviu, amb cobertura al 
centre d’Ordino.

tius gràcies als 21 punts d’accés 
que s’han instal·lat. Baró va qua-
lificar la iniciativa de pionera pel 
que fa a donar servei al ciutadà 
des d’una administració públi-
ca. «És un projecte que hem fet 

per a altres clients i empreses, 
però mai abans s’havia fet per a 
un Comú», va dir el responsable 
d’Andorra Telecom, que no des-
carta tirar-ho endavant a altres 
parròquies després de l’experi-

ència. El conseller Herver, que 
ha liderat el projecte, ha explicat 
que l’objectiu és oferir més ser-
vei al ciutadà i al turista perquè 
pugui interaccionar i compartir 
vivències.
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Gent gran

Montse Saldoni: «Les abraçades dels nens 
t’aporten molt, no és com estar en una oficina»

La Montse Saldoni somriu a la terrassa del Tòpic.

La Montse Saldoni (Almacelles, 
1952) es va jubilar fa tres anys 
després d’haver treballar a l’Es-
cola bressol i a l’Escola Andor-
rana d’Andorra la Vella i de la 
Massana. 

- Tothom la coneix de l’Escola 
bressol... 
Són els nens, que m’aturen pel 
carrer i m’abracen quan me’ls 
trobo. A vegades em costa re-
cordar el nom de tots, però quan 
veus que s’acosten fa molta il·lu-
sió. 

- Així, troba a faltar la vida labo-
ral? 
Aquesta sí, sens dubte. Quan 
vaig arribar a Andorra treballava 
com a secretària a Casa Pérez 
i havia estat administrativa. A 
l’Escola bressol hi he estat deu 
anys, i la veritat és que t’aporta 
molt treballar amb nens petits, 
et donen molt. Els petons i les 
abraçades que reps no tenen 
res a veure amb estar davant 
d’un ordinador dins d’una ofici-
na, per molt que et pugui agra-
dar la feina.  

- Com porta la jubilació?
Em va costar molt adaptar-m’hi, 
al principi. És una nova vida. 

- I els vincles amb Andorra? 
Ui, fa molts anys que els tinc. El 
pare tenia un cosí aquí i sempre 
havíem pujat, des que era peti-
teta. La mare comprava mitges 
de niló per a totes les amigues 
i jo recordo que ens banyàvem 
al riu, recordo les pedres i el 
paisatge, no hi havia gaire cosa 
més a fer, llavors. Més enda-
vant, per una convalescència del 

pare, ens hi vam instal·lar, i vaig 
arribar aquí amb la meva pare-
lla. Vam tenir l’Aram, el 1975, 
i la Vanessa, el 1977. L’època 
dels fills petits és molt maca i 
mantens molta vida social fins 
que marxen. Jo era molt activa i 
m’ha agradat sempre fer esport, 
feia hoquei patins amb la colla 
de mares, i també sóc cinturó 
taronja de karate. A Ordino hi 
vam venir a viure més tard, ja fa 
més de vint anys, i vaig haver de 
cuidar molt temps la mare, que 
estava malalta a casa. 

- I a què dedica el temps lliure, 
ara? 
Doncs aquest any em vaig apun-
tar al sorteig dels horts socials 
i tinc una parcel·la molt maca a 
Cal Rossell. És molt entretingut, 
i una feina agraïda. L’Enriqueta, 
la veïna d’hort, em dona un cop 
de mà si em cal. També m’agra-
da molt la jardineria i tinc moltes 
plantes a casa. M’agraden les 
manualitats i he conviscut molts 
anys amb l’art. Passejo la Puce-
ta, la gossa, però és gran i ja no 
caminem tant.

Berenar i espectacle a 
la fresca del jardí pairal
El segon tancament de la Casa 
Pairal va agafar de manera 
inesperada els padrins de la 
parròquia, que van veure molt 
reduïda la vida social durant el 
confinament. Les mesures de 
distanciament s’han mantin-
gut durant l’estiu per garantir 
al màxim la seguretat i preser-
var la salut del col·lectiu més 
vulnerable mentre duri l’alerta 
sanitària per la pandèmia de 
la Covid-19. El Departament de 
Benestar Social, aprofitant el 
bon temps i buscant una ma-
nera que els padrins es pogues-
sin retrobar, va programar, els 
mesos de juliol i agost, els be-

renars a la fresca. La proposta 
s’ha fet al jardí de la Casa Pairal 
i ha anat acompanyada de dife-
rents espectacles de carrer per 
passar una estona d’oci junts. 
Una altra activitat que es porta-
rà a terme per a la gent gran de 
la parròquia és la segona edició 
de la Festa Gran, que enguany 
tindrà lloc el 3 de setembre. El 
programa s’adaptarà a les cir-
cumstàncies i es reduiran els 
actes respecte a l’any anterior, 
amb una missa a les dotze del 
migdia, seguida d’un aperitiu 
previst per a la una. A la tarda 
es farà una cantada d’havane-
res i un rom cremat.En l’actuació del primer berenar a la fresca al jardí pairal hi va participar un faquir.

La parcel·la de la Montse acull aquest estiu l’Hotel 
d’Insectes, una iniciativa solidària de l’Aula Taller per 
atraure insectes útils per evitar les plagues als con-
reus; d’aquesta manera els hortolans no han d’utilitzar 
pesticides.

Hotel d’insectes
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- Quin és el nou escenari que 
ens deixa la Covid-19? 
L’escenari és incert i crec que 
ningú s’atreviria a dir quin és. 
Haurem d’anar adaptant-nos al 
que vingui. Ara per ara, el més 
important és garantir la salut de 
les persones i salvar la situació. 

- Quines són les afectacions 
al pressupost per fer front a la 
nova situació? 
Com la resta de corporacions, 
ens hem vist obligats a fer una 

revisió general del pressupost 
per a l’exercici 2020 i a conside-
rar les seves repercussions en 
el context del marc pressupos-
tari 2020-2023. La modificació 
pressupostària, en resposta a 
la situació d’emergència sanità-
ria, es va aprovar en el Consell 
de Comú del dia 25 de juny. La 
revisió ha tingut com a objec-

entrevista

Entrevista

Maria del Mar Coma: «Cal mantenir les inversions ara 
més que mai, tot i que no hem de perdre la prudència»

Maria del Mar Coma en el jurament del càrrec del seu segon mandat.

tius crear una partida excepcio-
nal per a aquest any 2020 per 
fer una aportació al fons soli-
dari del Govern d’Andorra per 
la lluita contra la Covid-19, per 
un import de 800.000 euros;  
ajustar les previsions d’ingres-
sos a la realitat de la recapta-
ció per taxes i preus públics, 
ja que gran part dels serveis 
han estat inactius setanta-cinc 
dies, i tenir en compte les pos-
sibles bonificacions i caigudes 
censals dels diferents impostos 

comunals. La rebaixa ha estat 
de 617.000 euros, un 5,19% de 
reducció. Les modificacions són 
fruit de les mesures que es van 
prendre des del primer decret i 
de la suspensió dels serveis.

- Com quines? 
Amb motiu de l’aturada gene-
ral, el Comú d’Ordino va pren-

dre la decisió i va informar tots 
els ciutadans que compensaria 
amb bonificacions, quan es re-
activessin els serveis i les fac-
turacions, tots aquells serveis 
que s’havien pagat per avançat. 
Es va donar resposta a totes 
les situacions dels usuaris que 
tenien contractades modalitats 
de pagament trimestral i anual, 
en serveis com el Centre Es-
portiu d’Ordino o La Capsa. Per 
exemple, a l’Escola bressol es 
va fer el descompte dels dies de 
suspensió del servei. Es va in-
tentar minimitzar el perjudici en 
el ciutadà. Es van ajornar tam-
bé els tributs i es va suspendre 
temporalment la facturació de 
preus i taxes. El mateix criteri 
de suspensió temporal s’aplica 
a les concessions administrati-
ves a locals comercials i serveis 
tancats temporalment. 

- L’exercici de corresponsabili-
tat ha anat més enllà. 
Efectivament, també s’ha 
aprovat per Consell una reduc-
ció salarial del 15% a tots els 
consellers, majoria i minoria. 
La rebaixa es farà entre juny 

i desembre, per un import de 
25.280 euros, que es destina-
ran a la dinamització turística i 
a la reactivació econòmica de 
la parròquia, tan necessària. Or-
dino té el seu paisatge i el seu 
patrimoni, que són atractius per 
ells mateixos. Per nosaltres, en 
aquests moments és una sort. 
Jo crec que tots som més cons-
cients del que tenim i valorem 
més el fet de tenir la natura tan 
a prop.

- Quina ha estat la variació de 
despesa corrent? 
La rebaixa ha estat de 108 mil 
euros en moltes i diferents par-
tides, en què s’inclouen alguns 
dels esdeveniments que s’han 
anul·lat, com el cicle Geografies, 
la cursa d’orientació o la prova 
d’aigües braves.

- Ha estat una decisió difícil, la 
de mantenir les inversions? 

Si hi ha un moment en què es 
necessita inversió és aquest. 
Ara més que mai necessitem 
dinamitzar la parròquia per 
atraure públic i donar activitat 
a comerços, bars i hotels. Totes 
les inversions que volem tirar 
endavant –estem parlant d’uns 
4,7 milions d’euros– estan ma-
durades, com per exemple la 
consolidació de les obres del 
CEO. Evidentment, no podem 
perdre la prudència i ens hau-

rem d’anar adaptant a la reali-
tat que se’ns presenti en cada 
exercici. Ara mateix hem previst 
una rebaixa en els ingressos 
de 9,1 milions a 8,5, i haurem 
d’anar veient com van les co-
ses. Si, gràcies a la construcció, 
la previsió acaba sent diferent, 
molt millor. Però pensem que 
hi haurà una baixada impor-
tant de la utilització de serveis 
i, per tant, una caiguda dels in-

«Ens hem vist obligats 
a fer una revisió

general del pressupost»

«Ara mateix hem previst 
una rebaixa en els ingressos 

de 9,1 a 8,5 milions»
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La consellera de Finances i Pressupost als jardins de la Casa Museu d’Areny-Plandolit. 

gressos relatius a aquests ser-
veis. Hi ha hagut un abans i un 
després, amb la Covid-19. Per 
començar, els nostres hàbits de 
consum han canviat, la gent ha 
reduït les seves despeses, ja si-
gui per la seva situació personal 

o per la por del que pugui pas-
sar en cas de rebrots.    

- En quin sentit? 
La manera de comprar, estudi-
ar, fer esport, relacionar-nos i 
treballar, potser aquest ha es-

tat el salt més significatiu per a 
tots. El teletreball ja és una rea-
litat, a vegades les coses venen 
així i ens hi adaptem d’un dia 
per l’altre. Ningú tenia ganes 
de canviar les coses i el canvi 
s’ha imposat. El teletreball era 

possible i la Covid ho ha fet evi-
dent: som un país preparat per 
fer-ho i cal dir que les xarxes i 
les línies ens han permès fer-ho 
satisfactòriament. El servei ha 
estat molt bo, tenint en compte 
la quantitat de dispositius que 
podíem tenir en marxa en una 
casa.  

- S’ha obert la porta a l’endeu-
tament. 
És una possibilitat real, la del 
nou endeutament mitjançant 
pòlisses de crèdit en un màxim 
de 2,08 millions, i si hi ha un 
moment en què ho podem fer i 
es justifica és ara. Per això hem 

treballat la contenció els anys 
anteriors. Veníem amb un histò-
ric de deute de 16 milions i hem 
estat capaços de fer una re-
baixa de 4 milions. Creiem que 
som capaços d’assumir aquest 
endeutament per fer front a 

una crisi mundial. També ens 
trobem en un altre moment fi-
nancer gràcies al canvi en l’ac-
cionariat de Secnoa. 

- Aquesta crisi econòmica ha 
deixat clara la dificultat de ca-
minar sols? 
La meva opinió és que sí, ha 
fet molt evident la necessitat 
d’avançar en les negociacions 
per l’Acord d’associació amb la 
Unió Europea i l’adhesió al Fons 
Monetari Internacional. No te-
nim mesures proteccionistes, 
i en un context de crisi global 
s’ha demostrat que són una ga-
rantia.

- Què és el que més li preocupa 
de cara al 2021? 
Caldrà veure quins ingressos 
podem tenir del Govern, les 
transferències no podran ser 
les mateixes i hem de ser cons-
cients que la parròquia d’Ordino 
viu supeditada a aquests in-
gressos. L’altra gran dependèn-
cia que tenim és el turisme.

- L’administració electrònica 
serà una realitat aviat.
Nosaltres hem destinat una in-
versió important per fer-ho pos-
sible en els tres anys vinents. 
És un compromís que ha de sor-
tir entre tots per fer-ho més fàcil 
al ciutadà. 

- El pressupost participatiu és 
un altre dels projectes que es 
farà realitat.
És una altra de les partides que 
hem mantingut i que tot just es-
tem posant en marxa. Destina-
rem 50 mil euros a fer realitat al-
gun projecte que sigui d’interès 
general, tot i que segurament 
s’executarà de cara a l’any que 
ve, el 2021. S’establiran unes 
bases i la idea és obrir-lo a pro-
postes de qualsevol àmbit.

«L’endeutament 
és una possibilitat real 
que podem assumir»

    PERFIL

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

La Cortinada estrena parc infantil

Els cònsols d’Ordino van inaugurar el nou parc infantil el 13 de juliol. 

La Cortinada ha estrenat 
aquest estiu un parc infantil, a 
l’entrada de la urbanització de 
les Massanelles, després que 
l’obertura s’hagués d’ajornar 
pel decret de tancament dels 
espais públics el 14 de març. 
Es tracta d’una instal·lació lú-
dica d’uns mil metres quadrats 
dividits en tres zones diferen-
ciades per edats i elements de 
joc, a partir dels dos anys. 
La feixa de dos a sis anys, amb 
una superfície de 344,80 m2; la 
zona dissenyada per a infants 
de quatre a dotze anys, de 522 
m2, i l’àrea d’adults, de 240,33 
m2, una zona de repòs amb ar-
bres, taules i bancs per fer píc-
nic, situada a la part més alta 
del terreny. 
La instal·lació manté el camp 
multiesports per jugar a futbol i 
a bàsquet. La principal novetat 
respecte a la resta de parcs in-
fantils és una tirolina amb ges-
pa natural. El cost de la inversió 
ha estat de quatre-cents mil 
euros i respon a una demanda 
dels veïns, ja que és una zona 
molt poblada. 

El nou
equipament 
té mil metres 
quadrats 

El repte dels estripagecs amb mascareta 
Tres anys després de presentar 
el circuit Estripagecs al Vent, 
l’Oficina de Turisme ha llançat 
un nou repte que convida el 
visitant a fer-se una foto amb 
el símbol que corona sis dels 
pics més alts i emblemàtics de 
la parròquia, aquest cop amb 
mascareta. Totes les persones 
que es facin una foto a l’estripa-
gecs en un mínim de cinc dels 
sis pics, amb la mascareta po-
sada, i les mostrin a l’Oficina de 
Turisme obtindran un obsequi. 
Les fotografies s’hauran de pu-
blicar a Instagram amb l’etique-
ta #ordinoestripagecs, i l’esta-
ció Ordino Arcalís premia rà les 
deu primeres més votades. Els 
estripagecs d’acer Corten, fets 
pel dissenyador gràfic Pere Mo-
les, d’unes dimensions d’1,40 
m x 8,5 m, han convertit aquest 
element característic de l’arqui-
tectura del Pirineu en un símbol 
per a Ordino. 

L’app Ordino 
és viu arriba 
a l’usuari  
dos mil 

El veí de Llorts Francesc 
Xavier Fernández ha estat 
l’usuari dos mil de l’aplicació 
Ordino és viu del Comú d’Or-
dino, motiu pel qual va ser 
obsequiat amb un llibre de 
fotografies de la vall de Sor-
teny, com a premi simbòlic. 
El conseller de Comunicació 
i Sistemes d’Informació, Xavi-
er Herver, va fer el lliurament 
del premi a la sala del Con-
sell. «És un número significa-
tiu, important pel recorregut 
de l’app ciutadana, i premi-
ar-ho és agrair públicament 
la fidelitat a tots els usuaris». 
El premiat va explicar que es 
va instal·lar l’app interessat 
per obtenir informació del 
bus parroquial en temps real. 
«Va ser la meva filla, usuària 
des de fa temps, qui em va 
animar a fer la descàrrega». 
L’aplicació va entrar en fun-
cionament el desembre del 
2017. 
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Els cònsols reben el copríncep episcopal  
i expliquen la gestió de la Covid a Ordino

Foto de comiat després de la visita del copríncep amb els cònsols d’Ordino.

Vives i Mortés conversen al despatx del cònsol major.

Els cònsols d’Ordino, J. Àngel 
Mortés i Eva Choy, van rebre el 
17 de juliol la visita del coprín-
cep episcopal, Joan-Enric Vives, 
a l’edifici administratiu. Vives va 
voler conèixer de primera mà la 
gestió que s’havia fet a la parrò-
quia per fer front a la pandèmia. 
Mortés va rebre el copríncep 
al seu despatx i de la conver-
sa en va destacar les paraules 
d’agraïment que va tenir pels 
treballadors i tot l’equip comu-
nal. Un altre aspecte subratllat 
de la trobada va ser l’intercan-
vi generacional que hi va haver 

Portada del butlletí digital publicat el mes de juny després del confinament.

Enquesta ciutadana per transformar ‘Ordino és viu’ 
en una publicació digital i prescindir del paper

Una enquesta ciutadana deci-
dirà si cal suprimir en paper la 
publicació Ordino és viu, des-
prés d’onze anys. L’actual edició 
s’imprimeix trimestralment i es 
distribueix a totes les bústies 
de la parròquia. El butlletí es va 
crear l’any 2009 com a canal de 
comunicació en format premsa 
per informar la població de tot 
allò que passa a la parròquia. A 
més de la distribució en paper, 
se’n pot trobar la versió digital 
a la web i a la plataforma espe-
cialitzada en revistes Issue. Un 

gran nombre de ciutadans reben 
el butlletí per correu electrònic 
mitjançant la subscripció digi-
tal, motiu que ha fet plantejar la 
continuïtat en paper. El número 
anterior, que es va publicar l’1 
de juny, va ser un especial Co-
vid-19 dedicat a la gestió de la 
pandèmia a la parròquia, amb 
testimonis, reportatges i el re-
cull d’iniciatives que es van tirar 
endavant des del confinament. 
L’especial va ser exclusivament 
digital, amb un format molt més 
innovador que el de la premsa 
habitual. El que es planteja ara 
és una transformació en publica-
ció digital que tindria com a refe-
rent l’anterior número. L’enques-
ta s’ha portat a terme a través 
d’un qüestionari digital i amb 
trucades a la gent gran, que po-
den tenir més dificultats per ac-
cedir a les noves tecnologies.

durant el confinament, amb les 
accions voluntàries d’atenció 
i acompanyament del jovent a 
la gent gran. Finalment, va des-

tacar la bona entesa i la unió 
entre majoria i minoria per en-
carar la situació de crisi. A Ordi-
no, el copríncep va lloar la tasca 

 Vives agraeix 
la tasca de tot 

l’equip comunal 

L’anterior 
número recull 
la gestió de  
la Covid

que porten a terme els comuns, 
ja que recullen el pols de la ciu-
tadania. També va defensar la 
importància de les institucions 
per garantir la unitat. Vives va 
conèixer l’aportació que farà 

la corporació ordinenca al fons 
solidari del Govern per lluitar 
contra la pandèmia, quantifi-
cada en 800.000 euros, i les 
modificacions que reflecteixen 
el pressupost, com la rebaixa 

salarial del 15% a tots els con-
sellers. Ordino ha estat l’última 
parròquia en el recorregut del 
copríncep per agrair l’esforç i in-
tercanviar impressions amb tots 
els comuns. 
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Reportatge

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pressupost
2020

Modificacions
fins al 31/05/2020

Estimació modificacions
per Covid-19

Pressupost
modificat 2020

           OPERACIONS CORRENTS

           Despeses corrents 9.169.919,33 -5.000,00 691.597,00 9.856.516,33

         1 Despeses de personal
         2 Consum de béns corrents i serveis
         3 Despeses financeres
         4 Transferències corrents
          4 Aportació extraordinària al Govern

4.623.958,21 
3.718.155,18
     90.103,00
   737.702,94

19.670,00
-19.670,00

 -5.000,00

 -80.023,00

 -28.380,00
800.000,00

4.643.628,21
3.618.462,18

90.103,00
704.322,94
800.000,00

          Ingressos corrents 9.169.919,33 0,00 -617.118,78 8.552.800,55

         1 Impostos directes
         2 Impostos indirectes
         3 Taxes, preus i altres ingressos
         4 Transferències corrents
         5 Ingressos patrimonials

1.643.437,00
   517.240,00
2.568.121,28
4.340.388,04

100.733,01

-249.100,37

-358.293,11
-5.000,00
-4.725,30

1.394.336,63
517.240,00

2.209.828,17
4.335.388,04

96.007,71

         Resultat de les operacions corrents 0,00 5.000,00 -1.308.715,78 -1.303.715,78

         OPERACIONS DE CAPITAL

          Inversions 4.758.663,25 5.000,00 0,00 4.763.663,25

          6 Inversions reals
          7 Transferències de capital

4.743.037,25
15.626,00

5.000,00 0,00 4.748.037,25
15.626,00

           Ingressos 2.724.820,96 0,00 0,00 2.724.820,96

          6 Alienacions d’immobilitzat
          7 Transferències de capital 2.724.820,96

0,00
2.724.820,96

          Resultat de les operacions de capital -2.033.842,29 -5.000,00 0,00 -2.038.842,29

S’aporten 800 mil euros al fons solidari i es 
destina a dinamització el 15% dels salaris

El primer Consell de Comú pre-
sencial després de la Covid, ce-
lebrat al juny, va servir per apro-
var la modificació extraordinària 
del pressupost i donar resposta 
a la situació d’emergència pro-
vocada per la Covid-19, amb 
l’abstenció del conseller Enric 
Dolsa. Entre les mesures, des-
taca una partida excepcional 
per fer una aportació extraor-
dinària al fons del Govern de 
800.000 euros. Al pressupost 
es prioritzen les inversions i la 
dinamització de la parròquia 
per reactivar l’economia, amb 
una partida que es crearà amb 
la donació del 15% del salari 
de tots els membres del Con-
sell. A més de l’aportació al Go-
vern, la revisió del pressupost 
preveu ajustar les previsions 
d’ingressos a la realitat recap-
tatòria de preus i taxes que es 
derivarà de la inactivitat tem-

poral de diversos serveis, així 
com possibles bonificacions i 
caigudes censals dels diferents 
impostos comunals, amb una 
rebaixa de 617.118,78 euros, 
un 5,19% de reducció. Entre les 
bonificacions acordades també 
s’inclou l’impost de radicació 
d’activitats comercials i la taxa 
de serveis públics associada, 
amb una estimació de 47.286 
euros. Els percentatges que 
s’aplicaran al 25% del total de 
la quota anual seran del 50% 
com a bonificació en activitats 
que van estar obertes durant 
el confinament, del 80% en ac-
tivitats de guàrdia i del 100% 
en les que van tancar. La boni-
ficació afecta també la part pro-
porcional a dos mesos i mig en 
el preu per a les terrasses. Tal 
com es va avançar, s’ha ampliat 
el termini per adaptar-ne el mo-
biliari. La revisió preveu un dè-

ficit d’1,4 milions d’euros, una 
situació que es finançarà amb 
la cancel·lació de partides de 
despesa corrent per un import 
de 108.403 euros, assessora-
ments tècnics i subvencions 
de caràcter esportiu i cultural. 
Es disposarà del romanent to-
tal de tresoreria de 2,95 mili-
ons. L’última consideració és 
autoritzar un nou endeutament 
que es formalitzarà mitjançant 

pòlisses de crèdit amb entitats 
financeres per un màxim de 
2,08 milions. S’espera reduir 
l’endeutament a la meitat dins 
l’actual marc pressupostari 
i que durant els quatre anys 
no superi el 132% de sostre 
d’endeutament. La conselle-
ra de Finances i Pressupost, 
Mar Coma, va exposar també 
la liquidació dels comptes del 
2019, amb uns ingressos de 

10.973.840,78 euros i unes 
despeses d’11.313.798,52 eu-
ros, cosa que suposa un dèficit 
liquidat de 339.957,74 euros. 
L’aprovació general va rebre la 
negativa del conseller Dolsa. 
S’ha liquidat el 76,90% de la 
despesa pressupostada inici-
alment. La despesa total liqui-
dada ha estat superior a la del 
2018 en un 7,24%, per l’incre-
ment de la despesa d’inversió. 

El Consell de 
Comú aprova 
les mesures 
de contenció

El pressupost 
manté les 
inversions  
a la parròquia

Sessió del Consell del juny en què es va aprovar la modificació del pressupost.
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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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JARDÍ BOTÀNIC
A les sortides guiades  
proposades per Medi Ambient, 
es van fer tres trobades al jardí 
botànic, de visita obligada per 
als que descobreixen el Parc.  

ROSER D’ORDINO
Podi de la cursa de l’ECOA 
que s’organitza en el marc  
de les festes del Roser 
d’Ordino, un dels actes  
que s’ha mantingut en  
el programa d’enguany. 

FESTA DE SANT PERE
Foto de família a l’altar exterior 
que es va muntar 
a l’aparcament Prada  
del Serrat en una celebració 
de Sant Pere diferent. 

TARDA DE MÀGIA
La Casa Pairal va convidar 
un mag per al segon berenar 
a la fresca. A la foto, la cònsol 
menor segueix un dels trucs 
que va fer als assistents.

REOBERTURES
L’1 de juliol es van reobrir els 
parcs infantils i la Casa Pairal 
després del tancament per la 
crisi sanitària, tot i que el risc 
dels rebrots van fer clausurar 
de nou la Casa Pairal i obrir 
només el seu jardí.

TRAIL IRON MAN 
Tot apunta que Ordino serà 
la parròquia amfitriona de 
la nova Trail que prepara la 
marca de prestigi mundial Iron 
Man en col·laboració amb 
Andorra Turisme, que vol fer 
de l’esport un atractiu.

PARTICIPACIÓ
Es manté una partida de 
50 mil euros destinada al 
pressupost participatiu, un 
projecte d’interès general, 
en el qual podran participar 
tots els residents a la 
parròquia. 

ORDINO CLÀSSIC
Es donarà continuïtat al 
cicle Ordino Clàssic a 
l’Auditori Nacional per 
acostar la música clàssica 
al gran públic. Els concerts  
s’adaptaran a les mesures 
per garantir la seguretat.

SUBHASTA DE PLACES
El 6 d’octubre sortiran 
a subhasta noves places 
d’aparcament a la Covanella. 
La gent que estigui 
interessada a veure 
els espais s’haurà de posar 
en contacte amb Obres. 

NOU PLA RECTOR
Medi Ambient ha portat 
a terme l’actualització del Pla 
rector del Parc natural 
de la vall de Sorteny, entre 
altres motius per adaptar 
la normativa i col·laborar més 
estretament amb altres parcs.

ART CAMP
Si bé enguany no s’ha 
pogut celebrar la Trobada 
Internacional d’artistes Art 
Camp, durant el mes de juliol 
s’ha exposat la col·lecció 
del 2012 a l’edifici 
sociocultural L’Estudi.  

SANCIONS
S’han instal·lat nous senyals 
als camins per recordar 
algunes de les obligacions 
quant a la tinença 
de gossos com ara 
la recollida d’excrements 
i el fet de portar-los lligats.

Ordino en imatges
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CONCERT A CAL PAL
La Nit Oberta en col·laboració 
amb la Fundació Onca es va 
fer a Cal Pal amb el guitarrista 
David Font i la violoncel·lista 
Carolina Bartumeu.

NITS OBERTES
El comunidor ha estat 
l’escenari de les Nits Obertes. 
A l’esquerra, Efrem Roca 
& Míriam Mabubens, 
i a la dreta, el duet 
Son de la Carabela.

CASAL D’ESTIU 
Els infants del Casal d’Estiu 
van demostrar la seva creativi-
tat en plena natura, en una de 
les excursions que van fer a la 
muntanya.  

VACADA
La benedicció del bestiar ha 
estat marcada per les mesures 
de seguretat i s’ha reduït a un 
esmorzar entre les autoritats 
i els ramaders de la parròquia.
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No et perdis...No et perdis...

Atesa la situació actual de la Covid-19, 
les activitats podrien canviar. 
Consulteu l’agenda a www.ordino.ad 
per confirmar la programació.

CONSULTA
L’AGENDA 
A LA WEB

setembre

octubre

Benestar social

Dijous 3
De 12 a 18 h 
MISSA, APERITIU  
I HAVANERES. CELEBRACIÓ 
DE LA FESTA GRAN
Ordino

Popular

Dimarts 8
DIADA DE MERITXELL 

Medi ambient

Fins al dimarts 8
CONCURS DE FOTOGRAFIA 
SOBRE LA FLORA  
DE SORTENY
Parc natural de la vall  
de Sorteny

Turisme

Fins al diumenge 13
De 9.30 a 13.30 h  
i de 15 a 18 h
VISITES GUIADES A LA MINA
Llorts

Turisme

De divendres 18  
a diumenge 20
De 9.30 a 13.30 h  
i de 15 a 18 h
VISITES GUIADES A LA MINA 
Llorts

Medi ambient

Dimarts 22
A les 19 h 
LLIURAMENT DE PREMIS  
DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA 
SOBRE LA FLORA DE SORTENY 
Casa de la Muntanya

Medi ambient

Dimarts 22 
A les 20 h
PRESENTACIÓ DEL PARC 
PIRINENC DE LES TRES 
NACIONS 
Casa de la Muntanya

Turisme

De divendres 25  
a diumenge 27 
De 9.30 a 13.30 h  
i de 15 a 18 h
VISITES GUIADES A LA MINA
Llorts

Turisme

Diumenge 27
DIA MUNDIAL DEL TURISME

Esports

Dissabte 3
A les 9 h
CASAMANYA EXTREM  
VERTICAL RACE 
Ordino

Turisme

Divendres 9 i dissabte 10
D’11 a 19 h
MERCAT DE SEGONA MÀ 
ACCO

Popular

Dissabte 31
A les 18.30 h
CASTANYADA POPULAR  
Plaça Major d’Ordino 

Turisme

Dimecres 11 i dissabte 14
A les 11 h
VISITA GUIADA ALS MOLINS 
FARINERS 
Oficina de Turisme

novembre

Popular

DIMECRES 16
FESTA MAJOR 
SANT CORNELI I SANT CEBRIÀ 
Ordino
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L’Ordino de...

Jordi Ordóñez

Aquest estiu serà diferent per a 
alguns docents que s’han com-
promès a donar un cop de mà 
voluntari amb el reforç escolar 
dels alumnes de primària. Jordi 
Ordóñez (la Cortinada, 1981) 
n’és un. «La iniciativa sorgeix 
de l’Escola Andorrana i la fa ex-
tensiva als altres sistemes. L’ha 
coordinat la Laia Giralt i també 
hi ha participat l’Alda Babi, totes 

dues de la parròquia. No vaig 
dubtar ni un moment a partici-
par-hi modestament, al costat 
de professors que hi han dedi-
cat molt més temps», explica el 
professor de matemàtiques del 
Lycée Comte de Foix. Amant de 
la natura, l’esport i la muntanya; 
ecologista convençut i exconse-
ller de Finances del Comú d’Or-
dino (2012-2016), va formar 
part d’un equip pioner a l’hora 
d’aplicar conceptes com l’eco-
nomia sostenible o l’eficiència 
econòmica. Amb ell es va crear 
una Taula transversal de soste-
nibilitat entre les conselleries 

de Finances, Turisme i Esports 
i Agricultura i Medi Ambient. I el 
CEO va esdevenir un paradigma 
d’edifici públic amb una reduc-
ció del consum energètic del 
70%. 
Pel que fa al medi, hi ha molt 
camí per recórrer, però tot co-
mença per prendre consciència, 
i ell confia en la canalla per re-
connectar amb la natura i fer re-

alitat un planeta més sostenible, 
Fridays for Future, el moviment, 
sorgit el 2018 i encapçalat per 
Greta Thunberg, n’és un clar 
exemple en què ha implicat els 
seus alumnes. «En el fons, totes 
les accions depenen de cadascú 
de nosaltres... Quan un polític 
pren una decisió, la pren tota 
la societat», diu Ordóñez, con-
vençut del poder de canviar les 
coses. «El compromís de la soci-
etat existeix, i hi ha moltes inici-
atives que ho demostren; m’en-
tristeix que no sempre vagin 
plegats amb les institucions», es 
lamenta.

«Hem de ser capaços de diferen-
ciar entre el cost de les accions 
i el preu d’allò que adquirim, 
no conformar-nos amb un preu 
baix que acaba per fer-nos de-
pendents de tercers o no té en 
compte altres criteris més deci-
sius que els purament econo-
micistes», diu l’exconseller de 
Finances. «Hem d’obrir els ulls i 
escoltar la comunitat científica, 
els climatoescèptics són clara-
ment complotistes».
Ordóñez creu que Andorra ha 
estat a l’altura en la crisi de la 
Covid-19: «En una economia 
dependent d’una duana com la 
nostra es fa molt difícil prendre 
la mesura, i no s’ha dubtat ni un 
moment. S’ha prioritzat la salut 
de les persones, amb un sentit 
de la responsabilitat molt més 
gran que qualsevol dels estats 
en què ens emmirallem». Reco-
neix que el coronavirus el va fer 
passar de la incredulitat més 
absoluta a la consciència plena 
d’un problema global. «No tots 
els professors tenien els ma-
teixos coneixements i recursos 
informàtics per seguir les clas-
ses telemàticament, això sense 
entrar en les casuístiques per-
sonals i familiars de cadascú... 
En el nostre cas vam rebre una 

Jordi Ordóñez ha donat classes de reforç aquest estiu. 

El Jordi Ordóñez Adellach és el meu cosí, tot i que sempre 
l’he considerat com el meu germà petit. Tenim un vincle 
familiar molt estret i, de fet, quan era petit s’estava sovint 
a casa amb nosaltres i els meus pares se l’emportaven 
a tot arreu com un fill més. També em quedava amb ell 
quan els seus pares treballaven, i aquests moments van 
forjar una gran estima.
Des de ben petit ja mostrava molta curiositat i era un nen 
molt despert. Me’n recordo que quan vaig començar a es-
tudiar a la universitat la carrera d’història, quan tornava 
els caps de setmana el Jordi em demanava què havia fet 
a les classes. Li comentava els temes que estudiava i ell, 
després, s’ho mirava a l’enciclopèdia que tenia a casa. 
Quina gràcia em feia! Us parlo de quan el Jordi tenia set 
o vuit anys.
El Jordi sempre hi ha sigut quan ha fet falta, tant en els 
moments bons com en els no tan bons. M’agrada molt 
parlar amb ell i conèixer la seva opinió sobre diferents as-
pectes. És una persona molt discreta, si no el coneixes 
passa desapercebut, però de seguida t’adones que és un 
geni i una gran persona. Les converses amb ell agafen 
una altra dimensió, sovint necessària per tenir una altra 
mirada i trobar elements en què no havies pensat.
És altruista, amant de l’esport en general, però sobretot 
de l’escalada i de les nostres muntanyes. És inquiet, res-
ponsable i conseqüent en les seves decisions. El definiria 
com una persona conservadora dels valors tradicionals 
però alhora amb visió de futur sostenible i molt defensor 
del medi ambient.
Moltes gràcies per formar part de la meva vida, Jordi! 

Berna Coma González

formació accelerada. En aquells 
moments buscàvem sobretot 
que l’alumne fos reactiu i parti-
cipés, es tractava de mantenir 
el ritme en unes condicions anò-
males més que no pas construir 
l’ensenyament». 
L’objectiu és clar, aconseguir 
que a la tornada hi hagi la me-
nor diferència possible entre 
alumnes i posar-se a disposició 
d’aquells que més ho necessitin 
i no hagin pogut avançar al ma-
teix ritme que la resta. 
Per a la tornada es plantegen 
tres escenaris. Escenari 1 i poc 
probable: normalitat pre-Covid; 
escenari 2: convivència de siste-
ma presencial i virtual; escenari 
3: classes virtuals amb la pla-
taforma Classroom. La tornada 
serà la mateixa per a tothom, es-
tem davant d’un problema glo-
bal que afecta tot el món, i els 
professors són conscients que 
el ritme serà un altre. «El que sí 
que m’atreveixo a dir és que les 
mesures que s’han pres al cen-
tre són garantistes al cent per 
cent i impossibiliten la transmis-
sió del virus. Preservar la salut 
de tothom i facilitar la continuï-
tat pedagògica ha de ser el nos-
tre objectiu». L’esforç ha estat 
ingent per a molts docents. «El 

confinament ens ha donat cons-
ciència, però si pensem que tot 
ha de continuar igual, no hau-
rem après res», conclou. 
L’estiu també el dedicarà a la 
pràctica de l’escalada, un esport 
al qual es va iniciar als dinou 
anys i pel qual sent autèntica 
passió. Un dels seus avantatges 
és que no hi ha edat per prac-
ticar-lo mentre el cos i la ment 
aguantin. «Demana una focalit-
zació des del minut zero, no pots 
permetre’t la més mínima dis-
tracció», i això és precisament 
el que enganxa, a més de l’adre-
nalina i de poder gaudir a l’aire 
lliure. «Quan t’hi trobes t’adones 
com ets capaç de superar la por 
i tirar endavant, progresses molt 
i et sorprens». La pràctica de 
l’escalada és cada dia més fre-
qüent i segurament creixerà en 
esdevenir esport olímpic. Així és 
que té un gran futur. 
De les instal·lacions a la parrò-
quia, Ordóñez destaca la ubi-
cació del rocòdrom del CEO i la 
seguretat que transmet, «és un 
dels aspectes essencials per a 
la pràctica d’aquesta disciplina, 
en què l’aprenentatge no es pot 
basar en els errors, ja que po-
den ser fatals». Destaca també 
la feina del Club Pirinenc. 

«El compromís de la societat 
existeix, i hi ha moltes 

iniciatives que ho demostren»


