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Donem la benvinguda a l’estiu, 
un temps en què Ordino atrau 
molts visitants per la bellesa de 
les seves muntanyes. L’oferta 
d’activitats i propostes és àm-
plia i cada vegada s’estén més, 
de sud a nord de la vall. Un bon 
exemple en són les novetats 
que l’estació Ordi-
no-Arcalís ha pre-
parat per a la tem-
porada d’estiu, 
com les fat bikes 
elèctriques o la 
pràctica del caiac 
al llac de Tristaina. 
I és que el final de la temporada 
d’hivern no significa deixar de 
gaudir dels atractius naturals 
de la nostra parròquia. Arribar a 
Creussans en telecadira, desco-
brir el passat ramader a través 
dels orris, a la Coma del Forat, 
o simplement recórrer les mun-
tanyes per arribar a paratges 
increïbles com el port de Rat o 
l’estany Esbalçat són algunes 
de les experiències que podem 
viure a Arcalís a l’estiu. 
Aquesta temporada també es 
presenta com a novetat l’ober-
tura d’un sector d’escalada es-
portiva a Encodina, al Serrat, 
on s’han habilitat tretze vies. El 
conjunt destaca perquè és una 

instal·lació ideal per a la inici-
ació en aquest esport. El pla 
d’Encodina ja és conegut per 
les famílies d’Ordino com a lloc 
de repòs accessible i equipat 
amb berenadors, ideal per a la 
canalla, que amb aquestes vies 
podrà iniciar-se en l’escalada. 

I seguim amb més activitats 
esportives de muntanya, ja 
que del 4 al 9 de juliol el poble 
d’Ordino torna a acollir més de 
3.000 corredors per participar 
en l’Andorra Ultra Trail Vallnord. 
Són dies intensos, una autènti-
ca festa de l’esport i la munta-
nya per a públic i participants. 
La capacitat de resposta és 
àmplia i ha quedat demostrada 
en les edicions anteriors, amb 
la mobilització de 600 efectius, 
des de voluntaris fins a profes-
sionals. Com a parròquia amfi-
triona, sento un gran orgull de 
donar acollida a aquest esde-
veniment. A Ordino som mun-
tanya i som natura. I és neces-

sari prendre consciència cada 
vegada més de la importància 
del territori, amb valors únics 
com el Parc natural de la vall 
de Sorteny, que, com Arcalís, ha 
sabut posicionar-se també com 
un pol atractiu de la parròquia 
estiu i hivern. Centenars d’esco-

lars del Principat 
passaran aquest 
mes de juny pel 
Centre de Natu-
ra de la Cortina-
da, avantsala per 
conèixer els tre-
sors del Parc. En 

aquest sentit, el Comú ha editat 
una nova guia dedicada al Parc, 
en què es presenta la fauna, la 
flora i les rutes que s’hi poden 
fer, continguts que us avancem 
en aquestes mateixes pàgines. 
L’objectiu és fer divulgació del 
patrimoni natural. La nostra 
parròquia ha de continuar sent  
líder com a destinació de mun-
tanya i al capdavant de qualse-
vol projecte que defensi els va-
lors del paisatge. 
Els propers tres mesos tindrem 
els carrers plens de vida, amb 
un programa d’activitats que 
inclou els concerts de les Nits 
Obertes, exposicions al carrer, 
mercats i activitats lúdiques i 

esportives adreçades al públic 
familiar. Pel que fa a la compe-
tició, a banda de les proves de 
l’Ultra, aquest estiu destaquen 
la Vertical Casamanya i la Mul-
tisegur Volta als Ports. Hem par-
lat amb Gerard Riart, el director 
tècnic d’una prova ciclista que 
enguany arriba als quaranta 
anys. Per acabar, voldria agrair 
la col·laboració d’altres institu-

cions i iniciatives privades que 
cada cop se senten més atre-
tes per la parròquia i alimenten 
el dia a dia dels seus habitants 
amb propostes singulars. La 
més destacada ha estat el ci-
cle Geografies, en col·laboració 
amb l’Institut d’Estudis Andor-
rans, que ens ha convidat a fer 
una immersió cultural al Japó 
amb un programa de qualitat.

 La nostra parròquia 
ha de continuar sent líder 

com a destinació de muntanya
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Tema

Turisme edita una guia per donar a conèixer 
els valors del Parc natural de Sorteny

1. Lliri pirinenc (Iris latifolia), una de les espècies més emblemàtiques. 2. Al Parc, cap al tard, es poden trobar cabrades d’isards. 3. Riu 
de les Cebes 4. Imatge del regufi guardat Borda de Sorteny amb capacitat per a 50 persones. 

Un dels atractius més destacats 
de la vall, i d’Andorra, és la ri-
quesa que aporta el Parc natu-
ral de Sorteny. Hivern i estiu, el 
Parc ofereix una gran diversitat 
de rutes i recorreguts per a tots 
els nivells, on es poden prac-
ticar el senderisme, la pesca 
controlada, l’esquí de munta-
nya o les raquetes. Però també 
és un lloc privilegiat per obser-
var fauna i flora, ja que té una 
gran biodiversitat, amb espèci-
es úniques i endèmiques dels 
Pirineus. Al Parc hi ha més de 
800 espècies florals diferents, 
un centenar de les quals estan 
catalogades de gran interès. 
Els naturalistes hi trobaran 80 
hàbitats diferenciats i 70 zones 
humides incloses a la llista de 
protecció internacional Ramsar. 
Per donar a conèixer aquests 
valors i tot el que ofereix el Parc, 
l’Oficina de Turisme, en col·la-
boració amb Medi Ambient, ha 
publicat una guia gratuïta que 
servirà per orientar i informar 
el visitant, sigui o no turista. La 
publicació es distribuirà a totes 
les oficines d’Andorra, inclosa 
la caseta d’informació del Parc, 
oberta del 12 de juny al 10 de 
setembre. 
Alguns dels cims més espec-
taculars d’Ordino, el pic de la 
Serrera (2.913 m) o el pic de 
l’Estanyó (2.915 m), tenen l’ac-
cés des del Parc, que disposa 
d’un refugi guardat amb servei 
de restauració durant tot l’any. 
Camins de gran recorregut com 
el GRP (Gran Recorregut País) o 
l’ARP (Alt Recorregut Pirinenc) 
travessen la vall. Al Parc també 
hi ha una gran diversitat d’aus 
i ocells, amb una seixantena 

d’espècies inventariades, com 
l’àguila daurada, l’àguila mar-
cenca, el trencalòs, el voltor, la 
perdiu blanca, la perdiu xerra, el 
gall de bosc... i prop de noranta 
papallones diürnes. L’activitat 
agrícola i ramadera del passat 
té els seus vestigis en els murs 
de pedra seca i les antigues 
cabanes de pastor, fàcilment 

identificables pels caminants. 
Amb una superfície de 1.080 
hectàrees i un desnivell màxim 
de 1.259 metres, aquest espai 
natural es va declarar Parc na-
tural, el primer d’Andorra, l’any 
1999. El creuen quatre rius: la 
Cebollera, les Cebes, Sorteny i 
l’Estanyó. Però si hi ha un lloc 
de visita obligada, a un quilò-

metre de l’inici del camí i as-
sequible per a tots els ritmes i 
edats, és el jardí botànic, que 
il·lustra a la perfecció la biodi-
versitat d’aquest espai natural. 
Es tracta d’un jardí temàtic que 
recull la varietat de flora, dife-
renciada en vint parcel·les, tot i 
que per a l’observació s’haurà 
de tenir en compte el període 

de floració de cada espècie. Les 
trobarem classificades segons 
els ambients (prats, zones hu-
mides roques, landes, tarteres, 
congestes de neu...) i els usos 
tradicionals (com a plantes me-
dicinals o comestibles). El visi-
tant veurà en cadascun dels hà-
bitats un indicador amb el nom 
de l’espècie que es mostra.

Des de la minoria celebrem que el Comú d’Ordino se sumi a l’Any Internacional del 
Turisme Sostenible per al Desenvolupament. 
La nostra parròquia té una gran valor paisatgístic, amb un entorn natural immillorable. 
Concretament el Parc natural de Sorteny és un entorn excepcional per gaudir de la 
natura, de la fauna i de la flora del nostre país. És un espai ideal per oferir, als turistes 
que visiten la nostra parròquia, activitats variades tant a l’estiu com a l’hivern. 
El Departament de Turisme d’Ordino ha editat una guia per donar a conèixer els valors 
del Parc. Valorem que aquesta guia sigui gratuïta i que es distribueixi a totes les ofici-
nes de turisme del nostre país. És important aconseguir que els turistes que venen a 
Andorra s’apropin a Ordino per conèixer l’atractiu de la vall de Sorteny.
Ara bé, seria important que vetlléssim perquè es complissin tots els objectius marcats 
per l’Assemblea General de les Nacions Unides garantint el desenvolupament soste-
nible i protegint el medi ambient.

Sandra Tudó i Eva ChoyLa minoria opina...

1 2

3

4



4 ordinoésviu tema

Turisme i Medi Ambient estan 
cada vegada més connectats, 
sobretot quan el territori té en el 
paisatge el seu principal valor, 
com és el cas de la vall d’Ordi-
no. Ja fa temps que es treballa 
en una política transversal per-
què l’atractiu turístic no com-
porti una pèrdua dels valors que 
identifiquen el territori. Ordino 
pot tenir un paper protagonista 
en aquesta política de desenvo-
lupament i turisme sostenible. 
No serà una tasca fàcil acomplir 
els objectius que s’ha marcat 
l’Assemblea General de les Na-
cions Unides amb la proclama-
ció, el 2017, de l’Any Internaci-
onal del Turisme Sostenible per 
al Desenvolupament. El treball 
es remunta a la conferència que 
va tenir lloc el 2015, d’on van 
sorgir disset objectius per acon-
seguir un desenvolupament sos-
tenible. El turisme deixa de ser 
un bé de consum per passar 
a tenir un paper actiu en cinc 
àrees principals, segons l’OMT: 
afavorir el creixement econòmic 
sostingut, inclusiu i sostenible; 
facilitar la inclusió social, l’ocu-
pació i contribuir a la reducció 
de la pobresa; fer un ús eficient 
dels recursos, protegir el medi 

Andorra se suma a la celebració de l’Any del 
Turisme Sostenible per al Desenvolupament

ambient i lluitar contra el can-
vi climàtic; promoure els valors 
culturals, la diversitat i el patri-
moni, i, finalment, l’entesa mú-
tua, la pau i la seguretat. El Go-
vern i les institucions d’Andorra 
participaran en aquesta decla-
ració d’intencions, i per això al 

llarg del 2017 es programaran 
diferents activitats, que servi-
ran per prendre consciència 
d’aquest nou model de turisme 
que es proposa. 
Així s’impulsaran activitats edu-
catives en què els escolars del 
país participin en la iniciativa. Hi 

col·laboraran centres de recerca 
i investigació com el CENMA, 
l’OBSA i el CAS. Altres accions 
previstes són una exposició que 
coordinarà el CENMA i la traduc-
ció de material audiovisual i de 
la publicació de l’OMT Consells 
pràctics per al viatger responsa-

ble, per donar una difusió més 
àmplia a la celebració. La par-
ròquia d’Ordino pot ser un pa-
radigma per la conservació del 
seu patrimoni natural i el poten-
cial turístic evident, que encaixa 
perfectament en la definició de 
turisme sostenible.

Uns turistes visiten la mola i la serradora de Cal Pal, a la Cortinada, oberta al públic durant la temporada d’estiu.

Tema

Ordino va acollir per primera 
vegada la trobada del projec-
te GREEN, un front comú de 
cooperació transfronterera 
entre 18 parcs naturals del 
Pirineu que abasta Catalu-
nya, França, Navarra, el País 
Basc i, a Andorra, el Parc na-
tural de Sorteny. El conseller 
de Medi Ambient i Agricultu-
ra d’Ordino, Marc Pons, va 
rebre els tècnics d’una  ini-
ciativa que sorgeix per donar 
protecció a la gran quantitat 
d’espais naturals que hi ha 
al Pirineu i la necessitat de 
protegir-ne la biodiversitat. 
Els tres grans blocs temàtics 
són les zones humides, els 
boscos i els espais oberts. 

 Cooperació transfronterera entre parcs
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#Ordino a les xarxes

1,832 impressions 6 RT 13 cors   
El Cicle de cinema de muntanya i de viatges estreny vincles amb el @Picurt i 
amb @comudelamassana es crea el Premi @Vallnord #ordinoesviu pic.twitter.
com/690khfAIdL

earned 1,060 impressions 5 cors 
Historia, paisaje y cultura confluyen en este valle #ordino #ordinoesviu twitter.com/
andorraworld_a…

earned 1,041 impressions2 RT 13 cors
Vermuts a la fresca avui a #ordino #ordinoesviu pic.twitter.com/DzVSuTncxn

545 interaccions 9 RT 43 corsXabier Ajona@Xabier_Ajona  Jan 8A lo tonto, 
a lo tonto... vamos sumando! #Arcalis #Arcalaska #Ordino @Vallnord @
AndorraLovers @Ordinoesviu pic.twitter.com/3wU99ilwPC

136 interaccions 13 RT 25 cors
Central de Neu@centraldeneu  Dec 3Avui l’equip de @centraldeneu ha 
estat de rodatge per l’estació de @Vallnord @Ordinoesviu Arcalís! Això i 
molt més a partir del proper dia 8 pic.twitter.com/S6u6iCJcBc

86 interaccions 2 RT 10 corsHotel Coma@coma_hotel  Feb 11Fes fotos 
com aquestes. Vine a #Ordino @Ordinoesviu @vallnord #andorra #weekend 
#Pirineu #pirineos #pyrenees #andorralovers: @alexmar46 pic.twitter.
com/vc2vY5uowx

ordinoésviu
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seguidors

Catifes de flors al #ParcnaturalSorteny, 
un regal pel #DiaEuropeuParcs #ordino

Els alumnes de primària i secundària d’#or-
dino corren #contralafam #ordinoesviu

Així d’espectacular està quedant el camí 
del Prat de la Farga #ordino #ordinoesviu

Obrint camí de cara a l’estiu #ordino #arcalís #ordinoesviu #lacomadelforat Ole, ole!!! La gent gran d’#ordino a la 
Diada esportiva de la gent gran
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Esports

Gerard Riart: «Volem fer créixer la Volta als 
Ports sense perdre la qualitat de la prova»
- El 16 de juliol es disputarà la 
40a Multisegur Volta als Ports 
d’Andorra. Serà la més interna-
cional? 
Treballem perquè ho sigui. Inte-
ressa fer-la conèixer a com més 
països millor. Just hem tornat 
de la Mallorca 312, una cursa 
en què participen 7.000 corre-
dors. Serveix per promocionar 
la Volta; allà captes molt públic 
anglès i alemany. La Marxa Ter-
ra de Remences, Girona, Ala-
cant, Cambrils i l’Arieja són al-
tres llocs on es promociona. El 
2016 vam tenir corredors de 14 
nacionalitats. 

- El creixement ha estat expo-
nencial.
El 2013 s’hi van inscriure 500 
participants, el 2014 van ser 
800, l’any passat n’hi van parti-
cipar 1.300, amb un retorn eco-
nòmic de 260.000 euros, i en-
guany esperem 1.500 ciclistes.

- I on és el sostre?
Les marxes cicloturistes s’han 
posat de moda i hem vist casos 
que d’una edició a l’altra crei-
xen en 1.000 participants. No-
saltres volem créixer de manera 
controlada. No sacrificarem la 
qualitat de la prova per atraure 
més gent, som un referent per 
la manera de fer i aquest serà 
el nostre sostre: el moment en 
què no siguem capaços d’oferir 
la màxima qualitat. A la Volta 
cuidem molt els avituallaments, 
l’atenció als corredors, i prepa-
rem, per exemple, un petit es-
morzar a la sortida. Tots els par-

El ciclista Gerard Riart, president de la FAC i director de la Volta, guia uns cicloturistes.

ticipants reben uns culots d’alta 
gamma valorats en 90 euros. 
La seguretat dels circuits és el 
més important, però aquests 
detalls li donen exclusivitat. En 
qualsevol cas, el creixement ha 
de ser sostenible i si he de dir 
una xifra seria els 2.000 parti-
cipants. 

- Has viscut moltes Voltes?
I tant, des de la Federació i com 
a corredor. He viscut vint-i-cinc 
Voltes i dues les vaig guanyar. 

Ara faig la Volta que em voldria 
trobar, i per a això m’ha servit 
l’experiència.

- Suposem que coincidir amb 
el Tour, com l’any passat, és un 
estímul insuperable. 
Bé, arribar als quaranta anys 
és prou estímul, però enguany, 
com a plat fort, tenim convidat 
el mític Ullridge, que va guanyar 
el Tour del 1997, el primer que 
vam rebre a la Coma del Forat, 
i que també va guanyar l’etapa. 

Serà convidat al Village i hi farà 
una ponència. 

- I pel que fa als recorreguts, 
quines novetats presenteu?
Enguany hi haurà un recorregut 
nou, o sigui que seran quatre en 
total. És un circuit de dues es-
trelles que passa per dos ports 
amb 53 km i 1.873 D. Surt de 
l’Aldosa, arriba a Anyós i fa el 
túnel dels dos Valires. Continua 
cap a Encamp, Canillo i s’enfila 
per la carretera del Coll d’Ordi-

no fins a la Coma del Forat. Els 
corredors s’estalvien baixar a 
la duana; no és tan curt com el 
primer, ni tan dur com el tercer, 
que passa pel coll de Beixalís. 
És a dir que, amb aquest, ja 
no hi ha excusa per no partici-
par-hi.

- Tenim 22 ports de muntanya 
senyalitzats amb rutes ciclotu-
ristes. Hi ha encara feina a fer?
L’assignatura pendent a Andor-
ra és actualitzar el codi de cir-
culació envers el ciclista. Actual-
ment, el codi és obsolet fins al 
punt que no és obligatori portar 
casc ni respectar la distància 

mínima d’1,5 m que imposa el 
codi europeu. Des de la Federa-
ció ens sentim desprotegits i no 
oferim gaires garanties al públic 
creixent cicloturista. Està molt 
bé fer promoció, però això és 
fonamental.  

- I quin paper té Ordino com a 
destinació ciclista?
Ordino té el port mític d’Andorra 
que és la Coma del Forat, és el 
més carismàtic, i el sector turís-
tic n’és cada vegada més cons-
cient. Ja pots trobar hotels Bike-
friendly, pots guardar les bicis, 
tens menús adaptats, etc.

 La Coma del  
Forat és el port 
més carismàtic 

 d’Andorra

Arribada a la meta del guanyador de la Ronda dels Cims en l’última edició.

L’AUTV esgota inscripcions dos mesos abans de la cursa
Quan falten dos mesos per a 
l’Andorra Ultra Trail Vallnord, 
les curses Mític, Celestrail i Ma-
rató dels Cims han esgotat les 
inscripcions per a aquesta nova 
edició, que se celebrarà a An-
dorra del 4 al 9 de juliol, amb 
totes les sortides des d’Ordino. 
Les úniques curses que encara 
es mantenien obertes l’última 
setmana de maig eren Eufòria 
i la marxa popular Solidaritrail. 
Eufòria és la principal novetat 
de l’AUTV, una cursa de resis-
tència per parelles de 233 km 
i 20.000 m D+ que posarà a 
prova els corredors més experi-
mentats. A canvi, recorreran 
uns traçats únics. 

L’edició del 2017 preveu una 
participació total de 3.200 per-
sones, que superarà el rècord 
del 2016 de 3.100 corredors. 
Pel que fa a la procedència, l’or-
ganització apunta 48 naciona-
litats diferents, i com a països 
nouvinguts assenyala Eslovè-
nia, Panamà, la República Do-
minicana i el Tadjikistan, entre 
d’altres. 
Com sempre, part important de 
l’èxit de l’AUTV serà el treball 
dels voluntaris. S’estima que 
450 persones donaran suport 
des de diferents fronts als cor-
redors i a l’organització. L’ani-
mació a les sortides i les arriba-
des està assegurada. 
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Medi ambient

Actuació forestal per a la prevenció d’incendis 
al bosc de Riambert, situat a la Cortinada

El Departament d’Agricultura i 
Medi Ambient ha enllestit l’actu-
ació forestal per a la prevenció 
d’incendis al bosc de Riambert. 
El bosc és just al nord-est de la 
parròquia, a sobre del camp del 
Llac, ocupat pel golf de la Cor-
tinada. Les tasques que s’han 
portat a terme s’han centrat en 
la neteja del sotabosc per elimi-
nar la continuïtat vegetal amb 
l’objectiu de minimitzar el risc 
d’incendi a la zona. 
En aquesta primera fase s’han 
netejat dues hectàrees d’una 
superfície total de nou. La sego-
na intervenció es preveu fer-la 
abans que acabi l’any 2018. El 
bosc de Riambert està format 
principalment per arbres vells 
d’entre 200 i 250 anys, cosa 
que fa necessari aquest tipus 

d’actuació periòdicament. El 
terreny que ocupa aquest bosc 
és força complex, per això els 
treballs es porten a terme prop 
del camí i de la zona on hi ha 
habitatges. En aquest bosc de 
protecció ja es va declarar un 
incendi ara fa quinze anys. A 

mitjan anys noranta, el Comú 
d’Ordino va recuperar l’activitat 
forestal i va presentar un Pla 
tècnic de gestió i millora fores-
tal. Les primeres actuacions 
es van fer al coll d’Ordino i al 
bosc de la Plana. Pel que fa a 
les funcions que compleixen els 

boscos de muntanya, que te-
nen una gran rellevància en la 
gestió del territori, cal destacar 
la protecció davant dels riscos 
naturals (aiguats, allaus, incen-
dis...). La protecció, la conser-
vació i la millora dels sistemes 
naturals són alguns dels criteris 

que se segueixen en la gestió 
actual dels boscos, a diferència 
del que es feia a la primera mei-
tat del segle XX, quan l’impulsor 
d’explotació dels boscos del 
Principat era el valor econòmic 
de la fusta, sector que encara 
té continuïtat.

Imatge del bosc de Riambert, just a sobre del golf de la Cortinada, al camp del Llac.

S’han netejat
dues hectàrees
de les nou 
que té el bosc

L’espai natural 
té un gran 
atractiu per al 
públic familiar

Els participants en el Dia Europeu dels Parcs observen les espècies al jardí botànic. 

El Parc natural de la vall de Sorteny acull la Jornada 
de la Biodiversitat i el Dia Europeu dels Parcs

La diversitat d’espècies i hàbi-
tats que ofereix el Parc natural 
de la vall de Sorteny va centrar 
un taller sobre zones humides, 
programat per celebrar la Jor-
nada de la Biodiversitat d’An-
dorra, organitzada pel CENMA 
en col·laboració amb els tres 
espais naturals protegits d’An-
dorra: el Parc del Comapedrosa, 
la vall del Madriu-Perafita-Claror 

i el Parc natural de la vall de 
Sorteny. La diversitat de la vall 
és única als Pirineus, però no 
n’hi ha prou amb ser paradig-
ma científic. Difondre els valors 
d’aquest espai natural entre la 
població és un dels objectius 
de la Conselleria d’Agricultura i 
Medi Ambient, que aposta per 
la convivència de propostes i 
maneres diferents de viure el 
Parc. Amb aquest objectiu es va 
organitzar una sortida familiar 
coincidint amb el Dia Europeu 
dels Parcs. Els mesos de juliol i 
agost són els que es reben més 
visitants forans i enguany s’am-
pliaran els horaris de l’oficina 
d’informació que hi ha a l’entra-
da del Parc.
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El nou semàfor de la Clota Verda amb el senyal digital de paviment lliscant. 

Dos nous semàfors a la 
Cortinada i la Clota Verda
El mes d’abril van entrar en fun-
cionament dos nous semàfors a 
la parròquia per reduir la velo-
citat i reforçar la seguretat dels 
vianants. El primer es va instal-
lar a la rotonda de la Clota Ver-
da, on els veïns troben ara un 
botó de petició de pas. En sentit 
sud, abans d’arribar a la roton-
da, se n’ha col·locat un per als 
vehicles amb sensor per detec-

tar l’excés de velocitat, en què 
també es podran donar alertes 
si canvien les condicions de 
la via. El segon punt on s’ha 
instal·lat un nou semàfor és a 
l’entrada de la Cortinada. Totes 
dues localitzacions responen a 
una demanda que els residents 
de la zona havien transmès a 
la corporació en les reunions 
veïnals. Són accessos a nuclis 

urbans, que en el cas de la 
Clota Verda inclou el desvia-
ment per accedir a l’Escola 
de Segona Ensenyança. 
«Vam traslladar la inquietud 
veïnal a la Taula Nacional de 
Mobilitat i per a nosaltres ha 
estat una prioritat pel que fa 
a la seguretat viària», va ex-
plicar, satisfet amb la mesu-
ra, J. Àngel Mortés.

Posada a punt dels 
parcs infantils

El parc infantil va quedar tancat uns dies per la sembra de gespa.

El Departament de Manteni-
ment i Jardineria ha fet dife-
rents intervencions als parcs de 
la parròquia abans de comen-
çar la temporada d’estiu. 
Són petits treballs que garan-
teixen el bon estat de les ins-
tal·lacions durant l’època de 
més freqüentació. Al parc de 
la urbanització Les Massane-

lles, al camp multiesports de 
la Cortinada, s’hi ha sembrat 
gespa nova, motiu pel qual s’hi 
va haver de prohibir l’accés du-
rant uns dies. I al Prat de Call, a 
banda d’enjardinar els marges, 
s’ha reparat el revestiment dels 
murs de pedra que divideixen 
el parc en feixes segons els ele-
ments de joc per edat. 

Enllestits els números
de la via pública
El primer trimestre de l’any va 
quedar enllestida la col·locació 
dels 496 números d’edificis a 
tota la parròquia. D’aquesta 
manera es posa fi al procés de 
senyalització de la via pública, 
una tasca que va començar 
l’any 2006 amb la nomencla-
tura dels 297 vials de tot tipus: 
carrers, places, avingudes, ca-
mins, travessies... 
Un cop acabada la implantació 
dels noms dels carrers el 2012, 
va començar la col·locació dels 
números postals, seguint com a Exemple de placa col·locada a l’entrada d’un habitatge.

criteri la validació actualitzada 
de les adreces. Paral·lelament, 
les dades han quedat introdu-
ïdes i actualitzades en el cens 
de població, en el cadastre i en 
tots els registres administra-
tius, de manera que consti una 
única adreça vàlida per a cada 
edifici. El treball transversal en-
tre les conselleries de Comuni-
cació, Manteniment i Cadastre 
al llarg d’aquests sis anys es 
va iniciar al centre d’Ordino i ha 
acabat al poble de la Cortinada 
amb l’ordre següent: Segudet i 

Ordino; el Serrat i Llorts; Ordino 
i Sornàs; Arans, i la Cortinada. 
La parròquia ha hagut de fer un 
esforç important per actualitzar 
i registrar totes les edificacions, 
ja que la majoria d’habitatges 
s’identificaven amb el nom de 
casa. Durant aquests anys, Or-
dino ha fet també l’esforç d’en-
llestir el cadastre perquè la ges-
tió del territori sigui real i quedi 
reflectida davant de l’adminis-
tració. Ara es demana la col·la-
boració per mantenir-lo al dia. 
Quant als rètols que s’han utilit-
zat, tant per indicar el nom de 
carrer com per al número, es va 
escollir un disseny de l’escultor 
bilbaí Juanjo Novella en acer 
Corten, que s’integra bé en el 
paisatge.
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El Cicle de cinema estreny vincles amb 
el festival Picurt i es crea el Premi Vallnord

Montse Guiu, J. Àngel Mortés i David Baró encaixen les mans després de signar el conveni.

La signatura d’un conveni a tres 
bandes entre el Comú de la 
Massana, el festival Picurt i el 
Comú d’Ordino ha deixat clara 
la voluntat d’estrènyer els vin-
cles entre el Cicle de cinema de 
muntanya i de viatges i el Picurt, 
mostra cinematogràfica de re-
ferència al Pirineu. D’aquesta 
signatura, que va tenir lloc el 8 
de maig a la sala del Consell de 
Comú d’Ordino amb la presència 
dels cònsols David Baró i Josep 
A. Mortés i la directora del fes-
tival, Montse Guiu, surt l’acord 

per llençar un nou guardó, el 
Premi Vallnord, que s’atorgarà 
a la millor pel·lícula de la secció 
esportiva i de viatges. L’acord de 
col·laboració porta implícita una 
aportació a la mostra de 5.000 
euros per part dels comuns de 
la Massana i Ordino, al 50%. Per 
la seva banda, el Picurt incor-
porarà una persona designada 
pels comuns al seu comitè orga-
nitzador i donarà un impuls a la 
cinematografia nacional incen-

tivant les produccions de joves 
creadors.
El programa del Cicle de cine-
ma es beneficiarà de nous títols 
proposats pel festival provinents 
de la secció oficial esportiva i de 
viatges. La col·laboració amb el 
Picurt es va iniciar el desembre 
del 2016 amb motiu de la cele-
bració del Dia Internacional de 

les Muntanyes, en què Ordino 
va projectar Bring the sun home, 
Premi Gall Fer Andorra i Pre-
mi del públic al 13è Festival de 
Cinema i Drets Humans de Sant 
Sebastià, un documental sobre 
un grup de dones que porten 
la llum i l’energia solar als llocs 
més remots del planeta. Pel que 
fa al Cicle de cinema de munta-

nya i de viatges, en l’última edi-
ció es va projectar a la Massana 
el documental La sonrisa verda-
dera gràcies a la bona entesa 
amb el Picurt. L’organització ja 
ha anunciat la Jornada Picurt a 
Andorra per al 21 de juny, mo-
ment en què els cònsols de les 
dues parròquies lliuraran el Pre-
mi Vallnord.

Projecció 
d’‘Ordino, 
una altra 
Andorra’ 
Ordino, una altra Andorra 
(1986) es projectarà, en la 
categoria de cinema recupe-
rat, durant la Jornada Picurt 
que tindrà lloc a l’Andorra 
Congrés Centre d’Ordino, en 
el marc de l’11a Mostra de 
cinema de muntanya dels 
Pirineus, que se celebrarà 
entre el 20 i el 24 de juny. El 
documental del cineasta Jor-
di Gigó mostra les tradicions 
d’Ordino, narrades a través 
d’un avi que explica al seu 
net com era la vida d’abans 
al poble. La cinta, en format 
35 mm, la presentarà la pe-
riodista i vídua de Gigó Rosa 
Mari Sorribes, acompanyada 
de l’actor i director del Festi-
val Ull Nu Héctor Mas. En la 
mateixa Jornada, a més del 
Premi Vallnord, es farà el lliu-
rament del Premi Gall Fer An-
dorra - Ecologia, guardó que 
entregarà la ministra Sílvia 
Calvó. Seguidament es pro-
jectaran les pel·lícules gua-
nyadores, en una sessió pro-
gramada de 10 a 12 de la nit. 

Intervenció artística de Sílvia Guillem a la Ruta del Ferro.

Sílvia Guillem embolcalla pedres de la Ruta del Ferro 
en la seva intervenció per a la mostra Andorra Land Art
La Biennal Andorra Land Art, 
en la seva segona edició, que 
té lloc entre el 28 d’abril i el 28 
de juliol, ha portat a diferents 
localitzacions de la parròquia 
el treball de cinc artistes. Sílvia 
Guillem, gravadora i il·lustrado-
ra, professora de l’Escola d’Art 
d’Andorra la Vella i resident a 
Ordino, ha intervingut el pai-
satge amb el seu projecte Mi-
crocosmos a la Ruta del Ferro, 
a Arans. L’obra consisteix en 
un conjunt de pedres triades a 
l’atzar del mateix camí del fer-
ro, que ha embolcallat amb fils. 
És el millor exemple de land art 
que es mostra a Ordino dels di-
ferents projectes que participen 
en aquest esdeveniment que 
s’estén a tot el país amb el fil 

conductor «Camí dels Drets Hu-
mans», i que té en la intervenció 
de la tartera de Carroi el reclam 
més visible d’aquesta edició i 
l’anterior. 
La resta de propostes són hete-
rogènies i van des dels paisat-
ges de Mongòlia fotografiats per 
Arnau Dubois, Blancs, a la pla-
ça de l’Oficina de Turisme, fins 
a la Bandera de pregària d’ins-
piració tibetana, d’Eliana Hoyos 
i Jordi González, a la vall de 
Sorteny. Col·lec ha instal·lat una 
porta d’entrada a la Ruta de 
Ferro, al pas de Llorts. I, final-
ment, Sergi Quiñonero envolta 
un arbre amb làmines de ferro a 
Nostàlgia. Ordino ha aportat un 
altre nom a l’Andorra Land Art. I 
és que Toni Cruz repeteix la seva 

participació amb les escultures 
metàl·liques característiques de 
representació bovina amb sol-
dadura de ferro i, com a no-
vetat, hi introdueix figures an-
tropomòrfiques. La seva obra 
s’ha instal·lat a l’antiga fàbrica 
de llanes d’Escaldes i recrea 
els processos d’obtenció i de 
treball de la llana. Es tracta de 
l’espai menys natural i més pri-
vilegiat de la biennal, que va 
ser escenari l’any passat del 
Festival de Música Antiga dels 
Pirineus. Cruz ocupa la sala 
principal de l’antiga fàbrica, on 
comparteix espai amb altres ar-
tistes, entre els quals el pintor i 
escultor Julio Vaquero, amb una 
instal·lació al soterrani gentilesa 
de la Fundació Sorigué.

 El nou guardó 
reconeixerà 
el millor film 
d’esports o 

viatges
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9a Diada Esportiva
de la Gent Gran
Ordino va acollir el 21 de maig 
la 9a edició de la Diada Espor-
tiva de la Gent Gran d’Andorra i 
de la Seu d’Urgell, que va tenir 
lloc al Centre de Tecnificació. Hi 
van participar uns dos-cents pa-
drins i padrines d’Andorra i una 
setantena d’avis provinents de 
la Seu. La trobada va estar or-
ganitzada pel Ministeri d’Afers 
Socials, Justícia i Interior amb la 
col·laboració de tots els comuns 
i de l’Ajuntament de la Seu. Les 
activitats proposades per aques-
ta diada esportiva van ser una 
classe de ioga, un circuit multi-
activitats, diferents coreografies 
i una caminada que la pluja no La pista del CTO va acollir les activitats programades durant la Diada Esportiva de la Gent Gran.

va permetre de fer. La secretària 
d’estat d’Afers So cials i Ocupa-
ció, Ester Fenoll, i l’alcalde de la 
Seu d’Urgell, Albert Batalla, van 
inaugurar l’acte, al qual també 
va assistir la cònsol de la parrò-
quia Gemma Riba, entre altres 
autoritats. D’Ordino hi van as-
sistir una quinzena de padrins, 
que van seguir la jornada i totes 
les propostes amb gran anima-
ció. El grup es va desplaçar l’any 
passat a la Seu d’Urgell, que 
acull la diada cada dos anys. La 
trobada serveix per mantenir en 
forma els padrins, però també 
és un dia de diàleg i convivència 
entre la gent gran.

Casimir Font: «Jo era feliç esquiant als prats 
d’Ordino i saltant la costa d’Ansalonga»

Casimir Font somriu a la càmera després de l’entrevista a la Casa Pairal.

Casimir Font va néixer a Casa 
Galotxa de la Cortinada, en una 
família de pagesos. Un bon dia 
va decidir que es guanyaria la 
vida com a forner i va marxar a 
la Seu a aprendre l’ofici. 

- Va escollir una feina dura.
Ja ho crec que sí, no ho sap nin-

gú. Allà a les mesures del carrer 
Major de la Seu carregava a coll 
les saques de farina de 80 kg. 
Primer vaig estar un any a Alp 
amb una tia, i després vaig obrir 
un obrador a Santa Coloma, a 
Casa Mariano. Vaig treballar 
molt, però ja tenia màquines 
per pastar, jo. Pesat era el que 

feia la mare. La recordo fent a 
mà les fornades de pa al forn 
de Cal Batlle, un forn, per cert 
que encara es conserva. 

- I què és el que més recorda de 
la seva infantesa?
Els estius a les Salines. Els pa-
res eren pagesos i passàvem 

va participar en els Jocs Olím-
pics d’Hivern de Lake Placid 
l’any 1980.

- Li venia del pare, l’afició a l’es-
quí? 
I tant que sí. Era molt bon es-
quiador jo, però els meus pares 
no van voler que m’hi dediqués, 
tenien por. És així, la vida, pas-

sen coses que t’agraden i d’al-
tres que no, però te l’has de 
prendre com et ve. 

- I on s’esquiava?
A tots els prats d’Ordino! Era fe-
liç jo, esquiant... m’encantava 
saltar la costa d’Ansalonga.

EL VIATGE
Lake Placid, 1980

Jocs Olímpics d’Hivern

l’estiu allà quan paixia el bes-
tiar. Jo sempre volia dormir a 
l’era en un jaç de palla. No hi 
havia manera de fer-me entrar 
al llit. També recordo un bolet 
que em va clavar el Majadero, 
el mestre de l’escola, i no se 
m’oblidarà mai. 

- I a què dedica el temps ara 
que no ha de treballar?
A caminar, menjar i dormir.

- Però a banda d’aquestes tres 
funcions bàsiques, sabem que 
té altres aficions.
Bé, sí, la partideta a la brisca 
dià ria; cada tarda a les cinc ens 
trobem amb la Juanita, l’Adeli-
na i el Pepito. I molt de tant en 
tant jugo a la petanca; amb el 
Pepito i el David vam guanyar el 
3r campionat de petanca, però 
aquí s’acaba. 

- Però, a vostè, què és el que 
més li agrada.
Caminar mai m’ha fet mandra. 
I hi ha molts camins, més ara 
que abans. La carretera s’aca-
bava al prat del Rufó, on va a 
parar. Cada dia surto una es-
tona i enfilo l’hort de Grademill 
per la pujada del golf.

- Tampoc s’ha perdut ni un viat-
ge de la Casa Pairal.
Sempre m’ho he passat molt bé 
viatjant, els he fet tots. Però el 
que recordo amb més afecte és 
un viatge que vam fer als Estats 
Units amb el meu fill Carles, que 

«És així, 
la vida, i te l’has

de prendre 
com et ve»
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Vanessa Fenés s’estrena en la 
política comunal al capdavant 
de la Conselleria d’Educació, Jo-
ventut, Cultura i Benestar Soci-
al. La conselleria té entre mans 
la inversió més destacada del 
mandat, la remodelació de 
l’edifici de les Escoles Velles per 
convertir-lo en un nou centre 
sociocultural per a la parròquia. 

- Com es reordenen els serveis 
i quins acollirà el nou centre so-
ciocultural? 
El projecte ha anat evolucionant 
des de la seva primera defini-
ció. Tal com estava previst, es 
donarà resposta al dèficit d’es-
pai d’alguns equipaments, com 
la Casa Ferino, per tenir més 

comoditat a la ludoescola, que 
actualment està dividida entre 
aquest edifici i el de la Casa 
Pairal. Així és que la ludoesco-
la es traslladarà al nou edifici. 
S’hi han anat sumant altres ne-
cessitats que hem vist al llarg 
d’aquest any i mig, per exemple 
la biblioteca. És un equipament 
que rep molta més afluència del 
que es podria pensar. Molts in-

entrevista

Entrevista

Vanessa Fenés: «La nostra Escola bressol ofereix 
un servei de molt alta qualitat i ha de continuar així»

La consellera d’Educació, Joventut, Cultura i Benestar Social, Vanessa Fenés, durant l’entrevista a la Casa Pairal.

fants utilitzen la sala de lectura 
per fer els deures quan surten 
de l’escola. El nou edifici és 
molt cèntric i pròxim a les esco-
les, i això facilitarà els despla-
çaments dels més petits a les 
hores d’entrada i sortida esco-
lar, i també per accedir al servei 
de menjador. 

- Com s’estructura? 
L’edifici tindrà quatre plantes. 
La ludoescola se situarà entre 
la primera i la segona i La Capsa 
estarà a la tercera. Aquests dos 
equipaments són els trasllats 
que estaven clars des del prin-
cipi per la manca d’espai de les 
instal·lacions actuals, que es 
poden optimitzar per a altres 

usos. La quarta planta acollirà 
la biblioteca i la bebeteca.  

- I el Punt d’Informació Juvenil?
És un servei que s’ha intentat 
reinventar per rebre més públic. 
Les activitats, les sortides i les 
trobades que s’organitzen fun-
cionen molt bé, però l’ús com 
a espai de referència per al jo-
vent, no tant. 

- I a què ho atribueixen?
Els joves fan moltes activitats 
i tenen el temps ocupat. Quan 
surts d’estudi marxes a entre-
nar o a fer el que t’agrada. A la 
parròquia hi ha una oferta molt 
gran d’activitats, principalment 
esportives, però també artísti-
ques. Hi ha La Capsa, espais 
de creació, l’Escola de Música, 
molts clubs i activitats molt di-
verses; pots fer dansa, judo, fut-
bol, rítmica, karate... La falta de 
gent en el dia a dia ens ha fet 
arribar a la conclusió que el PIJ 
no necessita més metres qua-
drats. Potenciarem les sortides 
i les activitats, sobretot en perí-
odes de vacances escolars i es-
tiu, això sí. La franja entre 15 i 
18 anys és molt difícil de captar 
a Ordino, potser la situació soci-
oeconòmica ajuda que els joves 
tinguin més alternatives i no es 
quedin aquí. 

- I quan obrirà portes, aquest 
centre?
La previsió és inaugurar-lo el se-
tembre de 2018.  

- Un altre projecte innovador de 
la seva conselleria ha estat in-
troduir l’ensenyament de les in-
tel·ligències múltiples a l’Escola 
bressol.
És un sistema educatiu que té 
com a objectius treballar les di-

ferents intel·ligències dels alum-
nes: lògico-matemàtica, natu-
ralista, emocional, artística..., 
que també s’està aplicant a les 
escoles. Es tracta de potenciar 
les habilitats i reforçar les man-
cances.  

- Quines implicacions té el pro-
jecte?
D’entrada hi ha un replante-
jament important en els pro-
grames d’ensenyament, s’in-
trodueixen canvis en el tipus 
d’activitat per fer-ho tot més 
sensorial i més manipulatiu 

per tal que l’aprenentatge sigui 
més significatiu. Es treballen 
simultàniament l’aprenentatge 
dels coneixements amb la ges-
tió de les emocions. 

- En el traspàs de competènci-
es, les escoles bressol han es-
tat objecte de debat? 
La nostra Escola bressol és de 
molta qualitat, per les instal·la-
cions de què disposa, el perso-
nal que hi treballa i els serveis 
que dóna, com la cuina pròpia i 
el seguiment mèdic. És un luxe 

poder oferir aquest servei als 
nostres residents i confio que 
continuï sent així. 

- Quina és l’ocupació actual?
En aquests moments ens tro-
bem al cent per cent, tot i que a 
l’estiu sempre baixa el nombre 
d’inscrits. El mes de maig vam 
obrir una nova aula per als na-
dons.

- Aquesta nova orientació edu-
cativa respon a una necessitat?
Els pares són cada vegada més 
conscients de la importància de 

potenciar les aptituds dels fills, 
hi tenen interès i es qüestionen 
moltes coses. L’Escola de ma-
res i pares de les Valls del Nord 
n’és un bon exemple. Fins ara 
no ens havíem trobat mai que 
s’haguessin de desdoblar els 
tallers i de repetir les sessions 
a Ordino i a la Massana. Vam 
arribar a tenir una llista d’espe-
ra de més de vint persones que 
justificava perfectament la crea-
ció d’un nou grup de treball. Els 
temes que s’hi tracten potser 
són els mateixos, però la ma-

«Potenciarem les sortides  
i les activitats, sobretot en 

períodes de vacances escolars»

«L’Escola bressol està al cent 
per cent, tot i que a l’estiu 
sempre baixen els inscrits»
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Fenés comenta la sessió a la sortida del Consell de Comú amb la consellera de Finances.

nera d’enfocar-los és diferent, 
amb més eines i, en aquesta 
edició concretament, des de la 
disciplina positiva. 

- En aquest mandat s’ha volgut 
fer més partícips la gent gran.
Vam fer una primera trobada 
i en va sorgir la necessitat de 
crear una associació de la gent 
gran, ja que som l’única parrò-
quia que encara no en tenia. 
S’ha escollit una presidenta 
i està en fase de creació. La 
idea és que els padrins siguin 
més presents en la vida diària 
de la parròquia i ens facin arri-
bar els seus neguits, les seves 
inquietuds i les seves iniciati-

ves. També servirà perquè ells 
puguin defensar els seus drets 
i tinguin avantatges i protec-

ció com a col·lectiu. Volem que 
participin més activament no 
només en la vida política, sinó 
socialment. Els 65 anys avui dia 
és una edat en què la gent està 
molt activa. Es treballarà per in-
tegrar aquesta gent que té més 
ganes de fer coses i interactuar 

amb altres activitats i espais de 
la parròquia com La Capsa. La 
voluntat és promoure la salut 

mental i física de la gent gran. 
Un altre exemple d’activitat 
que funciona molt bé són els 
horts socials, un projecte con-
junt amb la Fundació Julià Reig. 
També es fan tallers de memò-
ria, ball i gimnàstica.

- També es vol implicar social-
ment els infants?
Fer participar els alumnes en el 
Consell d’Infants és una mane-
ra. A mesura que es facin grans, 
els més petits han d’aprendre 
a implicar-se com a ciutadans. 
Des del PIJ, conjuntament amb 
el Govern, s’imparteixen tallers 
a les escoles per sensibilitzar 
els joves en els temes relacio-
nats amb les drogues i l’alco-
hol, que tant ens preocupen. 
Prevenir és la millor eina que te-
nim per intentar que siguin més 
responsables.

- Quina és la política cultural 
que se segueix?
La cultura, com qualsevol altre 
àmbit, és vinculant al seu pres-
supost, i aquest no perdona. 
Hi ha moltes idees i propostes, 
però falten els diners. El pressu-

post s’ha anat reduint i crec que 
ja és important mantenir tot el 
que tenim. Penso per exemple 
en el Festival Narciso Yepes, 
que s’ha hagut d’adaptar per 
seguir la tendència del públic. 
El Dansand va ser una iniciati-
va fantàstica que vam haver de 
deixar de fer i que m’encantaria 
recuperar. Actualment has de 
fer petites coses i mirar d’arri-
bar a tothom. «Geografies» és 
un exemple molt interessant 
d’iniciativa en què hem format 
part. Hem sumat sinergies amb 
l’Institut d’Estudis Andorrans i 
el senyor Albert Padrol per do-
nar vida al projecte, una idea 
que presenta cultures, països, 
territoris i espais de coneixe-
ment a través de conferències 
i de tallers pràctics, de mostres 

d’art i de projeccions cinema-
togràfiques de caràcter gratuït. 
També es treballa transversal-
ment amb altres departaments.  

- Com per exemple?
Del Departament de Cultura 
va sorgir la idea de portar els 
Estripagecs als cims més alts 
d’Ordino. A partir de l’escultura 
de Pere Moles a la vall de Sor-
teny, col·locarem un estripagecs 
al Casamanya, l’Estanyó, la Ser-

rera, la Font Blanca, Tristaina 
i Cataperdís. Serà un atractiu 
turístic i cultural, perquè forma 
part de la nostra tradició. Ho lli-
garem al turisme mitjançant un 
concurs a la xarxa social Insta-
gram. 

- Quin paper tenen la tradició i la 
història en la cultura d’Ordino?
Ens importen molt, la prova és 
que hem recuperat representa-
cions com la dels Contrabandis-
tes per Carnaval i ha funcionat 
molt bé. Un altre exemple de 
defensa del patrimoni immateri-
al de la parròquia és l’edició del 
segon volum de la toponímia, 
coordinat per la Lídia Rabassa. 
Potser hi ha molts joves que 
no ho sabran valorar ara, però 
amb perspectiva és importan-

tíssim conservar la parla dels 
nostres padrins i recollir-la en 
forma de llegat. No hem de dei-
xar perdre tot allò que tenim i 
ens identifica com a poble. Les 
associacions fan una gran feina 
mantenint les tradicions, són 
el teixit cultural més important 
per a la parròquia. A més de 
l’Esbart Valls del Nord, la Coral 
Casamanya i el Grup Artístic, 
també cal destacar el paper de 
les comissions de festes.

    PERFIL

Lloc de naixement 
Ordino 
 
Data de naixement 
16 de març de 1990
 
Professió
Docent 
 
Aficions
Esquí alpí i de muntanya, i viatjar

«No hem de deixar perdre 
allò que tenim i que ens 
identifica com a poble»

«La gran demanda ha fet
desdoblar l’Escola de mares 
i pares de les Valls del Nord»
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Viure Ordino

Encodina incorpora un sector d’escalada amb 
13 vies idònies per a la iniciació i el nivell mitjà

La passió per l’escalada i les 
ganes de practicar a casa fan 
que Joan Albós mantingui els 
ulls ben oberts buscant rocs 
escalables. «Sempre miro de 
fer localitzacions, però a Ordi-
no tenim roca metamòrfica que 
no és ideal per a l’escalada, 
és llosenca i es trenca, o sigui 
que no hi ha gaires vies, a Or-
dino», explica. En l’últim any ha 
deixat equipat el sector d’En-
codina, una bona notícia per 
a la creixent afició, amb tretze 
vies noves, de nivell entre 4+ i 
6c+. Com que estan molt a prop 
dels planells i la zona de bere-
nadors, són molt accessibles a 
tothom que hi vulgui anar, fins i 
tot amb la canalla. «El rocòdrom 
és un equipament excel·lent, 
però en roca natural, a banda 
de dues vies llargues a la Coma 
del Forat i a Creussans, a Or-
dino no teníem res més», diu 
l’esportista. I afegeix: «Encodina 
té una orientació nord-est amb 
sol de matí, que els dies més 
calorosos permetrà anar-hi a la Joan Albós escalant a les fissures d’una via a Indian Creek, Utah.

tarda. Des de la primavera fins 
ben entrada la tardor s’hi podrà 
practicar bé». 
El sector fa prop de 18 metres 
d’alçada per uns 50 metres 
d’amplada. «És una roca molt 
versàtil, que permet molts es-
tils d’escalada. La major part és 
placa, regular, però també té al-
guna fissura de més dificultat». 
L’equipament de les vies ha 
estat finançat amb la dació de 
la tretzena paga de l’exconse-
ller de Finances Jordi Ordóñez, 
company d’Albós i gran amant 
també de l’escalada esportiva. 
Les principals dificultats a l’ho-
ra d’equipar la paret van ser 
deixar en condicions la roca, 
molt afectada de liquen i molsa, 
i assegurar. A partir d’aquí, els 
nivells d’escalada els dona la 
mateixa roca, i aquesta no pre-
senta una gran dificultat.  
Albós no ha deixat escapar 
l’ocasió per recuperar els noms 
dels animals tal com es diuen a 
la parròquia a l’hora de batejar 
les vies.

Joan Albós  
ha localitzat  
i equipat el 
nou sector

Les vies 
esportives 
complementen 
el rocòdrom

Panoràmica del Coll d’Ordino durant la Trobada de l’any passat.

El coll d’Ordino acull la 5a Trobada de germanor 
Canillo-Ordino amb un sostre de 180 participants

La Trobada de germanor Ca-
nillo-Ordino arriba a la 5a edició 
el diumenge 11 de juny. Les ins-
cripcions encara estan obertes 
per participar en la cursa d’ori-
entació ludicoesportiva, que 
proposa dos nivells de dificultat. 
Entre les 9 i les 10 del matí hi ha 
prevista la recollida de dorsals, i 
a les 10.15 es donarà la sortida 
a tots els participants, mapa en 
mà, per trobar les diferents fites. 
Hi haurà dos nivells. Un serà un 

circuit fàcil destinat al públic fa-
miliar, per al qual no es neces-
sita experiència. S’han de trobar 
sis fites i el recorregut és a prop 
del pla del Coll d’Ordino, lloc 
de la trobada. «És poc exigent 
i està pensat per fer-lo a ritme 
tranquil en una hora i mitja, mà-
xim dues», explica Dani Ginesta, 
guia de muntanya i responsable 
dels traçats. Pel que fa a la cur-
sa llarga, consta de quinze fites 
i és una prova més competitiva, 
per a gent amb experiència en 
curses d’orientació. L’organitza-
ció ha anat a càrrec d’Esports 
Elit i el sostre de participació és 
de 180 persones. 
Els comuns de Canillo i Ordino 
van recuperar aquesta trobada 
de germanor ara fa cinc anys. 
Sense perdre el caràcter lúdic i 

festiu, les conselleries d’Esport 
van voler posar-la al dia i obrir 
la trobada a tots els públics in-
corporant-hi una activitat espor-
tiva com la cursa d’orientació 
per gaudir de l’entorn. La prova 
acabarà amb una arrossada, 
gratuïta per a tots els inscrits i 
que es podrà fer extensiva als 
acompanyants per un import de 
5 euros. En cas de mal temps, 
el dinar es traslladarà al pavelló 
Pere Caus de Canillo. Les ins-
cripcions per als més grans de 8 
anys tenen un cost de 8 euros, 
que inclouen també una bossa 
com a obsequi amb entrades i 
vals per a diferents instal·lacions 
esportives i culturals de totes 
dues parròquies, com el Museu 
de la Moto, el Palau de Gel o la 
Mina de Ferro.

Es proposa 
una cursa 
d’orientació  
de dos nivells

1. El moixonet 6a+

2. Les aubelles 5

3. El rat bufot 5

4. Les marietes adretes 5

5. La rata cellarda 4+

6. La paniquera 5+

7. La serenalla escuada 6a+

8. El lluert 6c+

9. El gat bigarrat 6b+

10. El llangost 6c

11. La pitavola 6b+

12. L’ossa 6b

13. El bagaleu 6a+
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L’IEA aposta per la continuïtat de ‘Geografies’ 
i proposa obrir una finestra a altres realitats 

1. Un visitant observa les fotos de Morimoto i Bagué a l’exposició ‘Nippon’. 2. La professora de la UAB Shigeko Suzuki va pronunciar la 
conferència ‘Una japonesa entre nosaltres’. 3. Keiko Fujita va impartir un taller de cuina per fer sushi i sopa d’algues, a la Casa Pairal.  

«La història és terriblement 
oberta», diu Albert Padrol. I 
amb aquesta vocació i una 
important xarxa de contactes 
ha preparat, a Ordino, un tast 
cultural al voltant del Japó du-
rant quinze dies, del 9 al 21 
de maig. Una exposició de foto-
grafia amb doble objectiu de la 
parella catalanojaponesa Tina 
Bagué i Toru Morimoto; confe-
rències per pensar el Japó des 
d’Orient (Shigeko Suzuki) i Oc-
cident (Veronica Calafell), des-
mitificar la figura del samurai i 
acostar-nos a la fascinació de 
la gastronomia amb degusta-
ció de sake inclosa. Pel que fa 
a l’art, s’han projectat tres títols 
de culte de la cinematografia 
nipona i s’han organitzat tres 
tallers, de cuina, cal·ligrafia i 
estampació. Sens dubte, fer-ne 

partícip el públic ha estat una 
de les claus de l’èxit d’aquesta 
immersió cultural en el Japó. El 
cicle Geografies. Ments Ober-
tes, organitzat per l’Institut 
d’Estudis Andorrans en col·la-
boració amb el Comú d’Ordino, 
té en el fotògraf i editor Albert 
Padrol, fundador d’Altaïr, la 
seva alma mater, i en tenim per 
dies. Padrol es mostra optimis-
ta davant d’una segona edició: 
«Tot apunta que sí que podrem 
organitzar futures celebracions 
d’altres geografies, que han de 
servir per despertar la curio-
sitat». Ha estat una proposta 
fresca, engrescadora i sobretot 
arriscada per a una institució. 
«Hem de deixar de mirar-nos el 
melic i obrir finestres per veu-
re i explicar altres realitats», 
diu Jordi Guillamet, director de 
l’IEA, corresponsable del cicle. 
I afegeix: «Ens hem d’asseure i 
fer una valoració conjunta amb 
el Comú, però d’entrada el ba-
lanç és positiu i estem molt sa-
tisfets de com ha anat». Quant 
a assistència, han estat més de 
400 persones les que han pres 
part en alguna de les dotze acti-
vitats programades, inclosa l’ex-
posició a la sala La Buna. L’èxit, 
sens dubte, ha estat tirar-ho en-
davant.

 Més de 400 
persones han 
pres part en 
les activitats

EL JAPÓ 
CINEMATOGRÀFIC

TALLERS 
ARTÍSTICS

PENSAMENT 
I CONEIXEMENT

EXPOSICIÓ 
DE FOTOGRAFIA

La conferència d’Alexis 
Racionero sobre la cine-
matografia nipona va 
servir d’introducció per a la 
projecció de tres títols de 
culte. Yojimbo, un clàssic 
de Kurosawa; Una paste-
lería en Tokio, cinta que 
va inaugurar el Festival de 
Canes 2015, i un mite de 
l’erotisme dels setanta, 
L’imperi dels sentits, que 
encara va suscitar polè-
mica a la premsa i a les 
xarxes socials.

Els tallers han estat la 
pedra angular d’aquest 
cicle. I és que es fa difícil 
una immersió cultural 
en la cultura japonesa 
sense conèixer l’art de 
la cal·ligrafia, la cuina i 
l’estampació. S’ha ofert 
un nombre de places 
reduït i limitat per 
garantir la qualitat de 
l’activitat, que en el cas 
de l’estampació es va 
haver de desdoblar per la 
demanda de públic.

A la presentació de 
Geografies va quedar 
ben clar que la geografia 
tenia un sentit metafòric 
i no forçosament s’havia 
de correspondre amb un 
territori físic. Els mapes 
aquí són mentals. La 
divulgació del pensament 
i la història per conèixer 
el Japó ha anat a càrrec 
de cinc professors 
universitaris en format de 
conferències i xerrades 
programades a l’ACCO.

No sabem si el format 
serà el mateix; segons 
Padrol, això ho marcarà 
el país o el tema del qual 
tracti el proper cicle. 
Aquest primer ha tingut 
com a baix continu una 
exposició de fotografia 
que va inaugurar el cicle 
amb degustació de sake i 
snacks japonesos. Bagué 
i Toru Morimoto, de la 
Galeria Akashi, van portar 
a Nippon una selecció del 
Japan Photo Project. 

1

2 3
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Reportatge

Durant la sessió de Consell 
de Comú del mes d’abril es 
va aprovar, amb l’abstenció 
de la minoria, la liquidació 
de comptes del pressupost 
del 2016. Amb uns ingressos 
d’11.364.358,98 euros i unes 
despeses de 9.719.710,43 
euros, la liquidació presenta 
un superàvit d’1.644.648,55 
euros. I és que durant el 2016 
s’ha aconseguit una reducció 
de deute de 942.029 euros. 
L’exposició dels números va 
anar a càrrec de la consellera 

de Finances i Intervenció, Maria 
del Mar Coma, satisfeta amb els 
resultats aconseguits. 
Un altre dels capítols més des-
tacats del 2016 que es van 
comentar a la sessió va ser la 
contenció de la despesa cor-
rent, que només presenta una 
variació del 0,17%, en la matei-
xa línia que el 2015. Les mesu-
res seguides han estat la dismi-
nució de la despesa financera 
en un 9,87% i de la despesa 
de personal en un 2,08%. Cal 
destacar també la disminució 
en un 12,06% del concepte de 
subministraments, sobretot en 

La consellera Coma, de Finances, exposa la liquidació del 2016 al Consell. 

les despeses per calefacció i 
consums de carburants de lo-
comoció, fruit de les accions 
d’optimització en matèria medi-
ambiental. L’optimització ener-
gètica dels edificis públics és 
una de les prioritats que es va 
introduir en la legislatura passa-
da amb la creació d’una Taula 
d’energia. 
Pel que fa als ingressos, hi ha 
hagut una disminució del 4,51% 
perquè la recaptació en concep-
te de l’impost sobre la construc-
ció ha estat molt inferior al que 

s’havia pressupostat. Pel que 
fa l’ITP, es va preveure recap-
tar 249.000 euros i se n’han 
recaptat 583.612, un 68% més 
que l’any anterior. La resta de 
taxes s’han mantingut. Quant 
als preus públics, tot i que hi 
ha hagut una disminució de la 
recaptació del 4,10%, s’ha de 
destacar que el Centre Esportiu 
continua augmentant els seus 
ingressos. 
Aquest any, per primer cop i ex-
cepcionalment, s’han recaptat 
70.000 euros en concepte de 
cànon inicial d’explotació de la 
nova minicentral hidroelèctrica 

L’optimització 
energètica fa 
reduir el 12% 
la despesa

Disminueix 
la recaptació 
d’impostos de 
la construcció

a la bassa de neu artificial del 
camp de neu d’Ordino-Arcalís. 
Pel que fa a les inversions, s’ha 
liquidat un 52% de la inversió 
compromesa, és a dir, d’un total 
d’1.466.143,78 euros, se n’han 
liquidat 754.891,32. D’aques-
tes inversions podem desta-
car l’enllumenat públic, amb 
28.000 euros; l’aparcament del 
Serrat, amb uns 114.000 eu-
ros, i el nou pont de les Salines, 

amb uns 382.000 euros. De les 
escoles velles s’havien compro-
mès per aquest any 2016 uns 
220.000 euros, dels quals no-
més se n’han liquidat 31.000, i 
s’ha reconduït la resta a l’exer-
cici 2017. 
Pel que fa a aportacions a les so-
cietats participades, s’han des-
tinat a SECNOA 1.572.784,04 
euros. L’endeutament de la cor-
poració el dia 31 de desembre 

de 2016 és de 15.504.906,15 
euros, que, juntament amb 
l’endeutament de les societats 
participades, arriba a la xifra 
de 18.940.695,15 euros, cosa 
que suposa un 151% del sostre 
d’endeutament. 
El romanent de tresoreria, un 
cop descomptats els compromi-
sos liquidats i reconduïts a l’any  
2017, és de 3.025.489,91 eu-
ros. 

LIQUIDACIÓ 2016 Pressupost
inicial 2016

Pressupost  
modificat 2016

Compromès 
2016

Liquidació 
2016

Liquidació 
2015

Variació 2015-2016
abs.

Variació 2015-2016
%

Ingressos corrents 
Despeses corrents

7.418.013,60 
7.418.013,60

7.446.631,98 
7.444.510,89

6.441.351,45 
6.737.210,00

6.441.351,45 
6.441.351,45

6.430.432,17
6.430.432,17

10.919,28 
10.919,28

0,17% 
0,17%

RESULTAT CORRENT 0,00 2.121,09 -295.858,55 0,00 0,00 0,00

Ingressos de capital
Despeses d’inversió

3.710.528,00
1.245.209,00

3.797.647,20
1.851.660,04

4.923.095,03
1.474.798,78

4.923.007,53
763.546,32

5.470.146,24
1.139.592,25

-547.138,71
-376.045,93

-10,00%
-33,00%

RESULTAT OPER. CAPITAL 2.465.319,00 1.945.987,16 3.448.296,25 4.159.461,21 4.330.553,99 -171.092,78 -3,95%

Variació financera d’actius
i passius financers 2.465.319,00 2.527.784,04 2.514.812,66 2.514.812,66 2.894.612,93 -379.800,27 -13,12%

(Superàvit / Dèficit) 0,00 -579.675,79 637.625,04 1.644.648,55 1.435.941,06 208.707,49 14,53%

Tancament del 2016 amb 1,6 M de superàvit
i una reducció del deute de 942 mil euros

«Pel que fa a les inversions,
 s’ha arribat al 52% 

de la liquidació compromesa»
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La veu d’Arcalís

Ordino-Arcalís fa públic un pla director 
coherent i realista per als propers disset anys 

El projecte, presentat en reunió 
de poble a tots els ordinencs el 
febrer passat, preveu la inversió 
d’uns 20 milions d’euros en les 
pròximes disset temporades. Els 
principals eixos són la instal·la-
ció d’un nou telecabina, la mo-
dernització dels ginys, l’actualit-

zació de gran part de la xarxa de 
neu artificial i la remodelació de 
l’edifici de l’Hortell.
El pla director, fruit d’una in-
tensa col·laboració de Semsa i 
Secnoa, ha estat dissenyat per 
posar remei als problemes que 
té l’estació mitjançant un seguit 
d’inversions que han de perme-
tre créixer en nombre d’esquia-
dors i en ingressos.
Després d’una primera fase de 
diagnosi molt aprofundida de la 
situació actual, el pla director 
redibuixa l’estació d’esquí amb 
una sèrie d’actuacions que in-
tenten solucionar els problemes 
que es van detectar.
I això es fa plantejant un calen-
dari de treball assolible, basat 
en un pla financer que possibi-
liti la sostenibilitat de l’estació i 

de la mateixa Secnoa. La major 
part de la inversió es planteja 
en remuntadors i en edificis, ja 
que una de les mancances que 
s’han detectat són els metres 
quadrats destinats als clients en 
els diferents serveis de l’estació. 
Paral·lelament, les instal·lacions 
requereixen inversions per reno-
var sistemes de canons de neu o 
màquines. 

EL TELECABINA COM A SOLUCIÓ 
DE CONNECTIVITAT. La inversió 
prevista per a remuntadors és 
d’uns 13 milions d’euros. El prin-
cipal, el telecabina que connec-
taria el peu de l’estació, l’Hor-
tell, amb el peu del sector de la 
Coma, amb el qual avui no hi ha 
una comunicació directa. 
Els quatre principals remunta-
dors actuals pugen per sobre 
dels 2.400 metres d’altitud i 
això fa que, quan la meteorolo-
gia és adversa i hi ha problemes 
de connexió entre sectors, l’es-
tació perdi el 75% del domini es-
quiable. Amb el telecabina, molt 
menys exposat al vent i més 
estable en condicions complica-
des, es resol aquest problema 
de connectivitat. Ara tot passa 
pel telecadira de la Basera, de 
quatre places i desembragable, 
amb una certa exposició al vent 
i que no deixa d’arribar a 2.500 
metres d’altitud. En canvi, el te-
lecadira de la Coma està menys 

exposat i és menys sensible al 
vent. Per tant, hi ha molts dies 
que la Basera ja presenta pro-
blemes però la Coma no. Si es 
fa un accés per un sector infe-
rior, es pot explotar la Coma més 
dies. Això també facilitaria l’ac-
cés dels treballadors i s’accele-
raria el procés d’obertura de la 
part alta de l’estació.
Es planteja un telecabina d’un 
sol cable, que en inversió inicial 
i costos d’explotació és equiva-
lent a un telecadira de sis pla-
ces, i per tant és més fàcilment 
finançable. Amb el telecabina es 
busca que un dia de fred i vent 
es pugui accedir a la Coma des 
d’una cota més baixa, però tam-
bé de forma més abrigada. Això 
permetria poder desenvolupar a 
la Coma un sector de debutants 
i activitats per a no esquiadors, 
en un indret on l’estació disposa 
de quantitat i qualitat de neu as-
segurada, de sol, i amb una pro-
gressió de pistes molt millor que 
a l’Hortell i els Planells. Perme-
tria també millorar molt l’experi-
ència dels debutants en un en-
torn més agradable, i obrir molt 
més l’estació al públic familiar.
Finalment, aquest giny pot evitar 
els 800 cotxes que pugen cada 
dia a l’estiu fins a la Coma, cosa 
que reduiria l’impacte del tràn-
sit i generaria una nova experi-
ència per als usuaris, en poder 
alliberar l’espai que actualment 

ocupen els cotxes per fer-hi acti-
vitats d’estiu.
Com a valor afegit, aquest giny 
facilitaria obrir abans a la tardor 
i desenvolupar un producte de 
primavera per tal d’oferir activi-
tats a la neu als turistes que vi-
siten el país en aquestes dates, 
però que no esquien.
El primer pas es farà aquest es-
tiu amb la renovació de part de 
la xarxa de canons de neu de 
l’Hortell i la instal·lació del tele-
esquí de debutants dels Orris a 
la Coma, amb un nou traçat que 
permetrà un millor aprofitament 
i, de cara a l’estiu següent, es-
tem treballant per arribar a un 
acord de finançament per fer el 
telecabina.

DISTRIBUCIÓ DE LES INVERSI-
ONS. El cost total del pla director 
és de 21,8 milions d’euros més 
1,4 milions d’euros per la reor-
denació del peu de l’estació, si 
escau. La major part de la inver-
sió està programada per als pri-
mers set anys, amb el calendari 
següent: 
Any 1: Neu artificial, 600.000 €; 
teleesquí dels Orris, 250.000 €

Any 2: Telecabina, 6.200.000 €; 
neu artificial, 180.000 €. 
Any 3: Edifici L’Hortell, 476.000 
€; neu, 180.000 €
Any 4: Edifici La Coma, 576.000 
€; neu, 330.000 €; cinta La 
Coma, 150.000 €
Any 5: TSD6 Basera, 4.445.000 
€; TSD4 Abarsetar, 890.000 €; 
neu, 80.000 €; edifici La Coma, 
576.000 €
Any 6: Nou TS4 Les Basses a 
la Coma, 1.097.000 €; neu, 
330.000 €; edifici L’Hortell 2/2, 
714.000 €
Any 7: Neu, 80.000 €; refu-
gi Abarsetar, 252.000 €; neu 
180.000 €
Presentem un pla director acu-
rat, realista i que soluciona els 

problemes actuals de l’estació 
sense comprometre-la. El que 
ha buscat el pla director és fer 
un projecte més fort que pugui 
ser més atractiu des del punt de 
vista econòmic.
Continuem doncs treballant per 
trobar un model de gestió eco-
nòmica sostenible a partir de 
diferents possibilitats de finan-
çament. 

«Continuem treballant per 
trobar un model de gestió 

econòmica sostenible»

 El nou pla 
és fruit de la 

col·laboració entre 
Semsa i Secnoa
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Fat bikes i caiac a Tristaina 
són les novetats de l’estiu

El lloguer de les Fat bike elèctriques serà una de les novetats de la temporada d’estiu a Arcalís.

El Camp de Neu d’Ordino-Ar-
calís es prepara per engegar les 
activitats d’estiu, i ho fa amb 
novetats. La data d’inici és el 
17 de juny i s’allargaran fins a 
l’11 de setembre.
La Coma del Forat es converti-
rà en el camp base ideal per fer 
diferents activitats a la natura, 
entre les quals enguany hi ha 
dues grans novetats.
La primera és el lloguer de fat 
bikes elèctriques amb les quals 
es podrà recórrer amb facilitat 
l’entorn de l’estació per diver-
sos circuits marcats. Aquest ti-
pus de bicicletes, amb les rodes 
molt amples i assistides per un 
motor, són molt atractives per 
als visitants.
La segona gran novetat són les 
rutes guiades en caiac al tercer 
llac de Tristaina, una activitat 
controlada per un guia profes-
sional i cent per cent respectuo-
sa amb el medi ambient. Es 
tracta d’una proposta que no es 
fa en cap altre indret d’Andorra 

i que permetrà als practicants 
gaudir de l’entorn espectacular 
del circ de Tristaina des d’un 
nou punt de vista.
Aquesta activitat ajudarà a 
potenciar la imatge de la par-
ròquia d’Ordino i en general 
d’Andorra com una destinació 
de turisme actiu i de muntanya 
cada cop més diversificada.  
A més d’aquestes novetats, es 
potencien la clàssica visita als 
llacs de Tristaina, l’experiència 
de pujar amb el telecadira més 
alt d’Andorra fins a 2.625 m i 
l’oferta gastronòmica del res-
taurant La Borda de la Coma 
(2.200 m), que aquest estiu 
programa un calendari de so-
pars a la llum de la lluna ame-
nitzats amb música.
Després de l’èxit de l’estiu pas-
sat, es manté la iniciativa d’in-
cloure, amb el forfet d’accés al 
telecadira de Creussans, una 
crep dolça al restaurant La Bor-
da de la Coma, que enguany 
renova la seva oferta gastronò-

mica per assaborir un bon àpat 
a l’assolellada terrassa, men-
tre els més petits s’ho passen 
d’allò més bé al Parc Agustina 
amb els inflables i els llits elàs-
tics. A l’Agustina també s’hi po-
den celebrar festes d’aniversari 
i passar un gran dia de diversió 
amb els amics. Per a més in-
formació podeu contactar via 
correu electrònic a atcordino@
vallnord.com o al telèfon +376 
739 600.
A més, Arcalís continuarà oferint 
activitats d’aventura a l’aire lliu-
re, com excursions amb quads 
o amb la Gicafer, el vehicle am-
fibi amb què es pot fer el recor-
regut La Marmota, que porta el 
visitant a conèixer les munta-
nyes d’Arcalís i a descobrir-ne la 
flora i la fauna. El vehicle està 
dotat d’un equip multimèdia 
que permet al guia donar expli-
cacions als passatgers.
Aquest estiu, et proposem viure  
una experiència extraordinària 
en un entorn extraordinari.

INFORMACIÓ
Data d’obertura: 17 de juny de 2017
Data de tancament: 11 de setembre de 2017
Telèfons d’informació i reserves: + 376 739 600 / + 376 850 203 
atcordino@vallnord.com
Horari activitats: de 10.00 h a 17.30 h
Horari telecadira Creussans: de 10.00 h a 17.00 h
Horari restaurant La Borda: de 9.00 h a 18.00 h
Telèfon reserves restaurant La Borda: + 376 603 252
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TALLER DE MONES
El taller de mones de Pasqua 
intergeneracional, organitzat 
pel Punt d’Informació Juvenil, 
va ser un èxit, amb una 
dotzena de participants.  

SORTEIG DELS HORTS
La gent gran va optar per 
desè any consecutiu al sorteig 
dels horts socials, situats a 
Segudet i al carrer dels Cóms, 
gràcies al conveni amb la 
Fundació Reig i la família 
Rebés. 

LA CAPSA
La professora de patchwork 
Carme Forte va participar 
en la Jornada de portes 
obertes que va organitzar La 
Capsa per donar a conèixer 
els cursos i tallers que s’hi 
imparteixen. 

CARAMELLES
El carrer Major va ser 
l’escenari principal de la Coral 
Casamanya en la cantada 
de Caramelles per celebrar 
l’arribada de la Pasqua.

QUINZE ANYS DE SERVEI
L’agent de circulació 
d’Ordino Xavier Bausili va 
rebre, de mans del cònsol 
major i en presència dels 
consellers, una medalla 
commemorativa dels 15 anys.

EXPOSICIÓ AL CARRER
Del 14 de juliol al 20 de 
setembre, el fotògraf Lutz 
Meyer porta als carrers del 
nucli antic d’Ordino una 
exposició de vint fotografies 
amb paisatges de la 
parròquia.

CAMINS
Es reedita la guia de camins 
d’Ordino i la Massana amb 
l’actualització d’itineraris. 
Ordino incorpora l’estany 
Blau, una de les excursions 
frontereres més atractives i 
demanades.

SUMMER VILLAGE
Els dies 15 i 16 de juliol, els 
carrers d’Ordino s’ompliran 
de paradetes i d’activitats 
gratuïtes per a tots els públics 
en el primer Summer Village, 
amb la col·laboració de l’Era 
d’Ordino.

CASAMANYA EXTREM
Una de les verticals més 
esperades de la temporada, 
organitzada per l’Esquí Club 
d’Ordino-Arcalís (ECOA) 
i oberta a la participació 
infantil, tindrà lloc  
el 17 de juny.

CASAL D’ESTIU
El casal d’estiu obre les 
inscripcions per a les 
vacances escolars de l’1 al 
30 de juny. El Comú proposa 
activitats de lleure, esportives 
i lúdiques i tallers temàtics  
per als infants.

EL FORASTER
L’equip del programa 
televisiu, èxit d’audiència  
de TV3, es va desplaçar  
fins a Ordino per conèixer 
alguns dels personatges 
més pintorescos  
de la parròquia.

CANAL CEO
L’app Ordino és viu presenta 
un nou canal de subscripció 
dedicat al Centre Esportiu, a 
través del qual s’informarà de 
totes les novetats, incidències 
i notícies que puguin ser 
d’interès per als usuaris.

ESTALVI DE PAPER 
El Departament de Finances 
ha ofert als ciutadans la 
possibilitat de suprimir la 
correspondència en paper 
per complir amb criteris 
mediambientals i d’estalvi  
de recursos.

Ordino en imatges
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VISITA OFICIAL
Els cònsols van rebre la visita 
de l’ambaixadora de França a 
Andorra, Jocelyne Caballero, 
que va prendre possessió del 
càrrec el desembre del 2016.

KUNSTANK
Domènec Montané ha 
cedit al Comú Transire, la 
pintura mural que va centrar 
el Kunstank, organitzat al 
passadís del camí escolar.  

CAMÍ RAL
L’adequació del camí ral 
al Prat de la Farga permet 
ampliar el recorregut a 
peu des del camí de Santa 
Bàrbara fins al pont de Sornàs 
sense trepitjar la carretera.

SANT JORDI
La Casa Pairal va celebrar la 
festa de la rosa i el llibre amb 
un berenar i un quinto. La 
consellera Fenés va entregar 
els obsequis de Sant Jordi.

CURSA CONTRA LA FAM
Els alumnes de l’Escola 
Andorrana de primària i 
secundària d’Ordino van fer la 
cursa contra la fam amb fins 
solidaris per Etiòpia.
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No et perdis...

Juny

Juliol

Educació

Divendres 2
A les 9.30 h
SORTIDA A NATURLÀNDIA
Escola bressol

Educació

Dijous 15 
De 18 a 20 h
FESTA DE GRADUACIÓ 
Escola bressol

Educació

Dissabte 17
A les 11 h
DINAR DE FI DE CURS  
DE L’ESCOLA BRESSOL 
Encodina

Esports

Dissabte 3
De 8 a 20 h
TORNEIG DE BÀSQUET  
TIM PIRINEUS CADETS 
Pavelló Germans de Riba

Esports

Diumenge 11
A les 10 h
TROBADA CANILLO-ORDINO 
Coll d’Ordino

Esports

Dimecres 21
De 17 a 20 h
FESTA AQUÀTICA  
DE FI DE CURS CEO
INFLABLES I BERENAR
CEO

Esports

Dissabte 24
De 17 a 19 h
OPEN ESCALADA CAMPIONAT 
D’ANDORRA 
Rocòdrom CEO

Esports

Dissabte 17
A les 9 h
CASAMANYA EXTREM 
Plaça Major

Esports

Dissabte 17
A les 16 h
FESTIVAL DE FI DE CURS  
DEL CLUB JUDO ORDINO 
Pavelló Germans de Riba

Esports

Dijous 8
A les 20 h
FESTIVAL DE FI DE CURS
SECCIÓ DE GIMNÀSTICA  
RÍTMICA DEL FC ORDINO
Pavelló Germans de Riba

Cultura

Diumenge 4
A les 12 h
CONCERT DE PRIMAVERA
CORAL XARAGALL I CORAL 
CASAMANYA
Església parroquial

Cultura

Dimecres 21
A les 19 h
JORNADA PICURT.  
PROJECCIÓ D’«ORDINO,  
UNA ALTRA ANDORRA». 
LLIURAMENT DE PREMIS 
GALL FER ANDORRA  
I VALLNORD
ACCO

Cultura

Fins al 30 de juny
ANDORRA LAND ART
Plaça de l’Oficina de Turisme, 
Ruta del Ferro i Sorteny 

Cultura

Dimecres 7
A les 20.30 h
CLUB DE LECTURA  
DE LES VALLS DEL NORD
Biblioteca

Cultura

Dissabte 10
A les 19 h
FESTIVAL DE L’ESBART  
VALLS DEL NORD 
Auditori Nacional

Cultura

Dilluns 19
A les 18 h
AUDICIÓ DE L’ESCOLA  
DE MÚSICA  
DE LES VALLS DEL NORD 
Auditori Nacional

Turisme

Diumenge 4
De 10 a 20 h
MERCAT DE SEGONA MÀ 
Plaça de l’Oficina de Turisme

Turisme

Dissabte 17
OBERTURA DE LA MINA  
DE FERRO
Llorts

Popular

Dimecres 28 
A les 21 h
FESTA PARROQUIAL  
DE SANT PERE
REVETLLA 
Plaça Prat de Call

Popular

Dijous 29
A LES 12 h
FESTA PARROQUIAL DE SANT 
PERE. MISSA AL SERRAT 
Església de Sant Pere

Educació

Dissabte 10
De 10.30 a 14 h
TALLER DE CUINA  
MACROBIÒTICA-VEGANA 
Casa Pairal

Turisme

Dissabte 1
A les 9.30 h
OBERTURA DE LA MOLA  
I LA SERRADORA 
La Cortinada

Turisme

Divendres 14 i dissabte 15
A les 21.30 h
VISITA NOCTURNA  
A LA MINA DE LLORTS  
I LA RUTA DEL FERRO 
Llorts

Turisme

Dissabte 1
A les 21.30 h
VISITA NOCTURNA  
A LA MINA DE FERRO 
I LA RUTA DEL FERRO 
Llorts

Turisme

Divendres 7 i dissabte 8
A les 21.30 h
VISITA NOCTURNA  
A LA MINA DE LLORTS  
I LA RUTA DEL FERRO
Llorts

Popular

De l’1 al 3
ROSER D’ORDINO

Esports

Del 4 al 9
ANDORRA ULTRA TRAIL  
VALLNORD
Sortides, plaça Major

Cultura

Dimecres 12
A les 21.30 h
CICLE NITS OBERTES. JORDI 
BOTEY, ‘OH BENVINGUTS’ 
Plaça Major

Gent gran

Divendres 14
A les 13 h
PAELLA DE GERMANOR 
Jardins de la Casa Pairal

Cultura

Dimarts 11
A les 22 h 
CICLE NITS OBERTES.  
‘HABITANT ESPAIS’, DANSA 
CONTEMPORÀNIA 
AMB EMMA RIBA I MÚSICA 
D’EFREM ROCA (SAXO)
Jardí Casa Rossell

Esports

Diumenge 18 
A les 10h
CAMPIONAT D’ANDORRA  
DE TRIPLETES. ORGANITZAT 
PER LA FEDERACIÓ  
ANDORRANA DE PETANCA 
Camps de la Covanella

Esports

Diumenge 2 
A les 10h
CONCURS DEL ROSER  
D’ORDINO. ORGANITZAT PEL 
CLUB DE PETANCA D’ORDINO 
Camps de la Covanella

Esports

Diumenge 25 
A les 10h
CAMPIONAT D’ANDORRA 
VETERANS DE DOBLETES
ORGANITZAT PER LA 
FEDERACIÓ ANDORRANA  
DE PETANCA
Camps de la Covanella

Cultura

Dissabte 17
CONTA CONTES. AMB EL 
GRUP D’INTRODUCCIÓ  
A L’ESPECTACLE
Bebeteca
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Agost

Turisme

Divendres 4 i dissabte 5
A les 21.30 h
VISITA NOCTURNA  
A LA MINA DE LLORTS  
I LA RUTA DEL FERRO 
Llorts

Turisme

Divendres 18 i dissabte 19
A les 21.30 h
VISITA NOCTURNA  
A LA MINA DE LLORTS  
I LA RUTA DEL FERRO
Llorts

Turisme

Fins al 31 d’agost
PASSEJADES EN CARRUATGE
Plaça de l’Oficina de Turisme

Turisme

Divendres 25 i dissabte 26 
A les 21.30 h
VISITA NOCTURNA  
A LA MINA DE LLORTS  
I LA RUTA DEL FERRO 
Llorts

Turisme

Dissabte 12
A les 21.30 h
VISITA NOCTURNA  
A LA MINA DE LLORTS 
I LA RUTA DEL FERRO
Llorts

Turisme

Dissabte 12 i diumenge 13
De 10 a 19 h
MERCAT ARTESANAL 
Plaça de l’Oficina de Turisme

Turisme

Divendres 21 i dissabte 22
A les 21.30 h
VISITA NOCTURNA  
A LA MINA DE LLORTS  
I LA RUTA DEL FERRO
Llorts

Turisme

Divendres 28 i dissabte 29
A les 21.30 h
VISITA NOCTURNA  
A LA MINA DE LLORTS  
I LA RUTA DEL FERRO 
Llorts

Turisme

A partir del dissabte 15
PASSEJADES EN CARRUATGE 
Plaça de l’Oficina de Turisme

Turisme

Dissabte 15 i diumenge 16
SUMMER VILLAGE 
Plaça Major i Era d’Ordino

Popular

Del divendres 4  
al diumenge 6
FESTA MAJOR DE LLORTS

Popular

Dimarts 15 i dimecres 16
FESTA MAJOR DE SORNÀS

Esports

Diumenge 16
A les 8.30 h
40a MULTISEGUR VOLTA  
ALS PORTS 
Sortida des de la Massana 
Arribada a la Coma del Forat

Gent gran

Dimarts 25
A les 9 h
XIV CAMPIONAT DE PETANCA. 
DINAR I CONCURS  
DE PASTISSOS 
Casa Pairal

Esports

Dissabte 29
A les 9 h
CHALLENGE ORDINO ANYOS-
PARK – T2V
PROVA EN LÍNIA DE CICLISME
Arribada a la Coma del Forat

Esports

De l’1 al 4
A les 15.30 h
CAMPUS DE TECNIFICACIÓ
DE BÀSQUET FAB I FFB
Pavelló Germans de Riba

Esports

Diumenge 6
A les 9 h
TRAVESSA D’ESTIU  
ORDINO-LA MASSANA
Sortida des de la Massana

Esports

Diumenge 30 i dilluns 31 
A les 15.30 h
CAMPUS DE TECNIFICACIÓ
DE BÀSQUET FAB I FFB 
Pavelló Germans de Riba

Cultura

Dissabte 29
A les 20 h
FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA 
DELS PIRINEUS. FEMAP
‘FROM DOWLAND TO STING’. 
JOHN POTTER & ARIEL  
ABRAMOVICH
Casa Museu d’Areny-Plandolit

Cultura

Fins al 28 de juliol
ANDORRA LAND ART 
Plaça de l’Oficina de Turisme, 
Ruta del Ferro i Sorteny  

Cultura

Dimecres 9 d’agost
NITS OBERTES. VIBRAND.  
EN CLAU DE SOL 
Plaça Major

Cultura

Dimecres 23 
A les 21.30 h 
CICLE NITS OBERTES.  
KOMANEM 
Plaça Major

Cultura

Fins al 31 d’agost
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES 
DE LUTZ MEYER 
Nucli antic d’Ordino

Cultura

Dimarts 25
A les 22 h 
CICLE NITS OBERTES. 
‘HABITANT ESPAIS’, DANSA 
CONTEMPORÀNIA 
AMB EMMA RIBA I MÚSICA 
DE BOBBY VERDEGUER I 
FILIPE MARÇAL (BATERIA 
I GUITARRA ELÈCTRICA) 
Capella Casa Rossell

Cultura

Dimarts 1
A les 22 h 
CICLE NITS OBERTES.  
‘HABITANT ESPAIS’, 
DANSA CONTEMPORÀNIA 
AMB EMMA RIBA I MÚSICA 
DE DAVID FONT (GUITARRA 
CLÀSSICA)
Casa Museu d’Areny-Plandolit

Cultura

Dimecres 26
A les 21.30 h
CICLE NITS OBERTES. ONCA 
BÀSIC, QUARTET AMB OBOÈ 
Església Sant Martí de la 
Cortinada

Medi ambient

Dissabte 15 i diumenge 16
De 10 a 19 h
EXPOSICIÓ BOTÀNICA  
DE FLORA LOCAL
Sala La Buna

Cultura

A partir del dilluns 17
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES 
DE LUTZ MEYER 
Nucli antic d’Ordino
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nes refugiades. Es tracta de 20 
persones, 20 històries i 20 fu-
turs millors que depenen de no-
saltres», assegura. Però no tre-
guin conclusions precipitades, 
Espanya es va comprometre 
amb 16.000 i l’acollida actual 
no arriba ni al 6%. Malgrat tot, 
el Yannis creu que sí que som 
un país solidari. Encara que no 
estiguem gaire habituats a sor-
tir al carrer, es fan aportacions 
dineràries, això sí, i es coopera 
des de diferents ONG. El Yan-
nis i l’Èlia han decidit donar a 
conèixer la seva experiència a 
les escoles, de moment a l’Es-
cola de Batxillerat d’Andorra i a 

la Segona Ensenyança d’Ordino 
i de Santa Coloma. 
L’escenari teatral és un altre 
lloc on es pot mostrar l’incon-
formisme amb l’establishment 
i una de les aficions del Yan-
nis, que forma part de la com-

L’Ordino de...

L’Ordino de...

L’acollida temporal a casa seva 
d’un nen sahrauí va canviar la 
manera d’entendre el món del 
Yannis Herrera. Una experièn-
cia que el va ajudar a prendre 
consciència d’una realitat que 
definitivament no és la matei-
xa per a tothom. «A la societat 
civil tenim una responsabilitat 
envers els refugiats, estem per-
metent que això passi i hem 
d’adquirir un compromís amb 
ells», són paraules reivindicati-
ves d’un jove de 20 anys que ha 
tingut la sort de néixer i créixer 
a Ordino. I no és només una de-
claració d’intencions. El Yannis 
va capgirar unes vacances en 
una captivadora illa grega amb 
la seva amiga Èlia en una esta-
da al camp militar de refugiats 
de Filippiada. I l’últim any ja hi 
ha estat tres vegades com a 
voluntari coincidint amb les va-
cances d’estiu, Nadal i Pasqua. 
«És molt impactant i trist. Els re-

fugiats viuen en haimes. A l’es-
tiu, per exemple, tenien un litre 
i mig d’aigua per persona per 
beure i cuinar, quan estaven a 
35 graus. Veus la desesperació 
de gent que no entén per què 
és allà, alguns amb familiars a 
Europa, advocats, estudiants... 
Els que hi arriben són els privi-
legiats que han pogut pagar el 
viatge des de Síria», explica del 
que ha viscut al camp d’Acnur. 
Les vies terrestres estan tan-
cades i recórrer els 10 km que 
separen la costa turca de la 
grega pot arribar a costar 3.000 
euros, el doble del que es paga 
per fer un creuer de plaer al Me-
diterrani...
«Al camp hi ha 60.000 refugiats, 
però el pitjor és la incertesa. Els 
nens són fills de la guerra; vaig 
conèixer joves com jo que, amb 
20 anys, estan sols, han perdut 
tota la família», diu indignat. El 
més preocupant, diu, és que el 

que està passant a Grècia, no 
és un fet aïllat. «A Síria fa només 
sis anys que estan en guerra, 
però a l’Afganistan en fa tren-
ta, i el món és ple de conflictes 
bèl·lics que han provocat milers, 
milions de desplaçats, refugiats 
i immigrants». L’etiqueta la posa 
Occident: «Som nosaltres els 
qui decidim en quina categoria 
entren, si són desplaçats, im-
migrants o refugiats. En funció 
de les relacions diplomàtiques 
i de la situació geopolítica dels 
països implicats, tenen una ca-
tegoria o una altra», ironitza. I 
afegeix: «Ser refugiat implica 
uns drets i un estatus diferents, 
n’hi ha 20 milions a tot el món i 
els estats tenen un compromís 
amb ells», insisteix. Mentres-
tant, espera una resposta per 
part del Govern, «han de com-
plir amb el compromís que va 
adquirir Exteriors el setembre 
del 2015 d’assumir 20 perso-

L’ordinenc Yannis Herrera va tornar per Pasqua al camp militar de refugiats 
de Filippiada, a Grècia, on es troben els desplaçats pel conflicte sirià.

Yannis Herrera

«A la societat civil tenim 
una responsabilitat 
envers els refugiats»

Coneixia el Yannis quan encara no era visible, quan 
era a la panxa de la seva mare. Casualitats de la 
vida, també va néixer un 26 de juliol. Dos lleons 
plens d’energia i amb moltes coses en comú: un 
amor incondicional pels cavalls, intrèpids aventu-
rers, amants de la muntanya, de la fotografia i amb 
una gran sensibilitat pels temes socials.
De ben petit ja ens feia xalar amb els espectacles 
que muntava a les colònies d’estiu o els túnels del 
terror que feia a la ludoescola per als més petits, 
tot d’una manera innata i voluntariosa, només amb 
ganes de veure els altres passar-s’ho bé.
M’agrada el seu compromís amb la societat, la seva 
forma de veure la vida, el seu do per la interpreta-
ció, la seva capacitat de lideratge. Amic dels seus 
amics.
Avui no tots els joves estan tan compromesos amb 
les causes socials ni amb la societat en general, ni 
tenen aquesta capacitat que té ell per comunicar.
El meu fantàstic company d’aventures. M’acom pa-
nya sempre en les meves bogeries, ha estat el meu 
puntal en les curses de l’Andorra Ultra Trail, formem 
un equip perfecte tot i la diferència d’edat, cosa que 
encara el fa més gran als meus ulls.
Espero que continuem recorrent muntanyes i propo-
sant-nos nous reptes junts. Al meu estimat Yannis li 
auguro un futur molt prometedor. Segur que arribarà 
molt lluny, perquè és una gran persona.

Anna Call

panyia Sombons.kom. «No cal 
fer teatre de denúncia, moltes 
comèdies porten implícita la 
crítica social. Tot depèn de l’ac-
titud de l’espectador, de si vas 
a veure l’obra i ja està o inten-
tes reflexionar i anar una mica 
més enllà», explica. Al febrer 
van estrenar Sexe(s) i aquest 
any han coincidit tots a Barcelo-
na estudiant, així és que conti-
nuen amb els assajos per a un 
nou muntatge. Estudia segon 
d’Antropologia Social i Cultural 
a la UB i tot i que troba molt a 
faltar la calma i l’olor del seu 
poble, aprofita la vida cultural 
que li ofereix la ciutat. A l’estiu 

tornarà a casa i té previst fer 
de voluntari a l’Andorra Ultra 
Trail després d’haver corregut 
en anys anteriors la Marató i la 
Celestrail, un voluntariat que és 
«l’altra cara de la moneda», diu 
amb humor.


