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Editorial

Un any i escaig del nou mandat, i nou mesos de pandèmia, han estat una contrarellotge de la qual

Continuem fent front a la pandèmia des de la responsabilitat civil i social. El Comú d’Ordino ha

vull compartir amb els lectors i ciutadans un dels moments més gratificants. La satisfacció més gran i

elaborat un pla de certificació per donar suport al teixit empresarial de la parròquia per a tots els

recent ha estat la declaració d’Ordino com a Reserva de la Biosfera per la Unesco, una fita que marca

establiments, serveis i equipaments, que portarà a terme la certificadora Bureau Veritas, amb el qual

un abans i un després en la història d’Ordino. Voldria felicitar tots els habitants de la vall i donar les

s’atorgarà un segell que donarà les màximes garanties sanitàries per esdevenir una destinació turís-

gràcies a aquelles persones que han participat i han pres part directa en el projecte, però no em vull

tica segura aquest hivern. Part del finançament d’aquest projecte, que no tindrà cap cost per a les

oblidar dels nostres pares, padrins i avantpassats, que van ser capaços de transmetre l’estima per la

empreses, prové de cònsols i consellers, gràcies a la rebaixa salarial que es van aplicar com a mesura

terra. Ells van ser conscients de la importància de mantenir aquest fràgil equilibri entre el progrés i

de contenció. La dinamització de la parròquia començarà amb aquesta primera acció concreta i

la tradició, entre la conservació i el creixement, en definitiva, van creure en una visionària manera de

indispensable per continuar endavant en la conjuntura actual.

fer que ara en diem desenvolupament sostenible.
Una vegada més, comptem amb tots vosaltres per fer possible un altre projecte que ens engresca i
en el qual la participació torna a ser bàsica. Es tracta de posar en marxa el pressupost participatiu,
un procés que arranquem ara i materialitzarem el primer trimestre del 2021. Totes les idees i propostes d’interès general que tinguin com a objectiu la millora de la parròquia i que compleixin els

Posem en marxa el pressupost participatiu
en què un comitè tècnic avaluarà totes les
propostes i idees de millora per a la parròquia

criteris necessaris seran avaluades pel comitè tècnic. El ciutadà podrà seguir en tot moment l’estat
del procés i les propostes seleccionades i podrà participar en una votació popular per escollir la més
adequada. Un procés obert, transparent i participatiu que torna a posar l’accent en la millora del
nostre dia a dia a la parròquia d’Ordino.
Comptem amb vosaltres, comptem amb tu!
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PRESSUPOST DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
QUÈ ÉS? El Comú d’Ordino destinarà 50.000 euros a un
projecte d’interès general per a la parròquia que s’escollirà mitjançant votació popular. Una comissió tècnica mixta admetrà
les propostes i en farà públiques les que compleixin els criteris
establerts perquè puguin ser votades.
L’objectiu és donar veu al conjunt de la ciutadania per saber
quines necessitats o demandes reals hi ha entre la població.
Les propostes poden ser de qualsevol àmbit (educatiu, social,
cultural, esportiu...), sempre que siguin d’interès general. En
cap cas, la seva execució podrà superar l’import assignat.

TERMINIS
3/12-17/01 (45 dies) Presentació de propostes
18/01-24/01 Preselecció de propostes
25/01-24/02 Votació popular

CRITERIS D’ADMISSIÓ
DE PROJECTES
QUI HI POT PARTICIPAR?
Tots els residents a Ordino majors de 18 anys.

COM S’HI POT PARTICIPAR?
Per presentar les propostes caldrà omplir el
formulari electrònic que trobareu a www.
ordino.ad/pressupostparticipatiu, en
què se us demanaran les dades personals,
el projecte i la seva motivació. En cas que
no disposeu d’accés a aquest web, podreu
demanar hora al telèfon 878 100. Per a
qualsevol dubte hi ha disponible l’adreça
electrònica suggeriments@ordino.ad.
La participació en el procés de votació popular es farà per via electrònica al web amb
el número de cens. Cada participant podrà
emetre un únic vot per a un màxim de tres
projectes.
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ORDINO, RESERVA DE LA BIOSFERA
La vall d’Ordino, declarada Reserva de la Biosfera

La Unesco ha declarat la vall d’Ordino Reserva de la Biosfera. El nomenament es va fer públic en la 32a sessió del Consell Internacional de coordinació del Programa sobre l’Home i
la Biosfera (MAB), que va tenir lloc de forma telemàtica el 28 d’octubre. El Comú d’Ordino
havia presentat la candidatura el setembre del 2019, després de més de dos anys de treball,
iniciat durant el mandat passat.

J. ÀNGEL MORTÉS, cònsol major

EVA CHOY, cònsol menor

«Només tinc paraules d’agraïment per a la

«L’etiqueta Reserva de la Biosfera és una

EVA DESCARREGA, ambaixadora del
Principat d’Andorra a la República Francesa
i delegada permanent a la UNESCO

ciutadania, els actors del territori i l’equip

garantia de la qualitat de vida que ja hi ha

«Andorra és avui guardonada per primera

de gestió; tots ells han participat en el

a la parròquia i un compromís per continuar

vegada en aquesta categoria, una etiqueta

desenvolupament sostenible de la nostra

aquesta gestió sostenible des de tots els

important, reconeguda a escala mundial, que

parròquia conservant les tradicions i el

àmbits. Cal que treballem plegats en aquest

permetrà a Ordino i al país seguir conservant

patrimoni cultural i natural, que han fet

desenvolupament social i econòmic de la

el patrimoni que hem heretat de generacions

realitat avui aquest reconeixement mundial.»

vall, amb una gestió acurada dels recursos.»

anteriors.»
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ORDINO, RESERVA DE LA BIOSFERA

Un reconeixement local a escala universal per un desenvolupament sostenible
L’objectiu principal de les Reserves de la Biosfera (RB) és fer compatible la

de la societat i els agents que intervenen i configuren el nostre territori. La

conservació i el desenvolupament local. L’organisme internacional ha apro-

dinamització territorial amb un desenvolupament sostenible és l’objectiu

vat la gestió sostenible del territori, on han de confluir patrimoni natural

de les reserves que treballen en xarxa per intercanviar processos de millora

i desenvolupament econòmic. En paraules de Martí Boada, responsable

i estratègies de conservació i dinamització alhora. Citem el doctor Boada,

científic de la Xarxa Mediterrània de Reserves de la Biosfera, «les reserves

que va liderar la candidatura del Montseny, per copsar l’essència d’aquest

de la biosfera són un escenari reconegut per desenvolupar estratègies de

desenvolupament: «Un criteri destacat de l’RB és el foment dels sistemes

conservació i de desenvolupament sostenible: un exemple del pensament

productius locals, lligats a la formació de recursos humans i a la promoció

global, actuant localment».

de la investigació i el desenvolupament, sense deixar de costat la millora

Des del Comú d’Ordino hi ha una ferma voluntat de continuar el treball

d’infraestructures i equipaments socials i l’augment de la dinamització i la

de forma transversal implicant-hi tota la ciutadania, els diferents àmbits

participació».
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ORDINO, RESERVA DE LA BIOSFERA
He rebut la notícia amb molta alegria, com a ciutadà

Des de L’Associació d’Hotelers i Comerciants d’Ordino

d’Ordino i com a president de l’Associació que

(AHCO) celebrem notablement l’obtenció de la

represento. Com a primera observació, destacaria

declaració de la nostra parròquia com a reserva

que es tracta d’un fet molt positiu per a la imatge

mundial de la biosfera. Pensem que aquest fet

de la parròquia i per a la imatge de tot el país. La

beneficiarà altament el reconeixement d’una realitat

declaració de la vall del Madriu com a Patrimoni

existent al nostre entorn basada en el respecte a la

de la Humanitat va ser també motiu d’una gran alegria.

natura i el medi ambient, un benefici que farà que els

Ordino ha rebut una nominació de la Unesco que ens dona

nostres visitants puguin gaudir d’uns equipaments i unes

un reconeixement mundial que premia l’equilibri que sempre hem demostrat entre el

polítiques de preservació del medi. Ordino esdevindrà un destí referent en què aquesta

creixement urbanístic, la pagesia, el bestiar, la nostra flora, la fauna i les muntanyes, sense

preservació serà una prioritat. Preveiem un augment de visitants, un turisme de qualitat, tan

oblidar-nos de la importància que ha tingut la protecció de Sorteny com a Parc Natural. Un

necessari per als comerços, hotels i restaurants de la nostra parròquia, que ho donaran tot

respecte que van tenir i entendre cònsols i comuns antecessors. La segona observació és

per estar a l’altura d’aquest recent nomenament de la Unesco com a Reserva de la Biosfera.

que caldrà ser coherents i treballar per mantenir-ho i complir amb els criteris que ens ha

Felicitem tots els estaments, institucions, entitats i persones que han dedicat tots els esforços

donat l’etiqueta. El Comú haurà de fer i seguir una política clara i transparent en aquest

a assolir aquest reconeixement mundial que permet a la vall d’Ordino formar part de la

sentit. No és només una exigència per als polítics, també ho és per a associacions, entitats,

xarxa de reserves de la biosfera. La nostra Associació sempre estarà amatent per col·laborar,

col·lectius i la gent que viu a Ordino. Més enllà de la fotografia, que ja la tenim, caldrà ser

millorar els nostres serveis i atendre el visitant, segurs que això és el que ens diferenciarà i

conscients i conseqüents amb totes les implicacions que aquest nomenament comporta.

definirà com una destinació exclusiva.

Josep Duró
President de l’Associació de propietaris de terres andorranes

Joan Núñez i Vives
President de l’Associació d’Hotelers i Comerciants d’Ordino
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UNA VALL SEGURA
El Comú impulsa un pla de certificació
per fer de la parròquia una destinació
turística segura. L’acció pionera
concreta el primer punt del Pla
de Dinamització per Ordino.
Bureau Veritas ha estat l’empresa encarregada de fer una auditoria a tots els
establiments i edificis de la parròquia d’Ordino que han volgut acreditar una
certificació de compliment de totes les mesures sanitàries. La iniciativa pública,
amb cost zero per a comerços, bars, restaurants, hotels, bancs i edificis públics,
ha estat molt ben rebuda, i s’hi han adherit pràcticament totes les empreses

Declaració
cònsol major

privades que treballen per al turisme a la parròquia.
«La certificació de la vall és un esforç per a la parròquia i per al país necessària
en aquests moments», va expressar el cònsol major en la presentació de la
proposta. «Volem garantir la seguretat i la confiança a tots els visitants de
la vall d’Ordino, en la situació sanitària actual, mitjançant una certificació de
qualitat», ha reconegut J. Àngel Mortés. El projecte impulsat des del Comú
d’Ordino té un pressupost de 40.000 euros, un import reconduït de la rebaixa
salarial dels cònsols i consellers, que va ser d’un 15% i es va aprovar com a mesura urgent per pal·liar els efectes de la crisi sanitària i impulsar la dinamització
del sector privat. Aquesta dinamització respon a un pla global i transversal que
es posa en marxa amb aquesta primera acció.
Adherir-s’hi i obtenir el segell de certificació implicarà complir amb els protocols i les normes que aplicarà i supervisarà Bureau Veritas, l’empresa certificadora amb seu a Barcelona i experiència en el sector. En funció del tipus
d’establiment, s’atorgaran dos segells, el Global Safe Site, basat en la protecció
de les persones, els processos i les instal·lacions, i el segell d’Espai Segur per a
establiments de menor estructura. Cristina Viladevall va acompanyar el cònsol
major en la presentació per explicar les línies de treball, i va insistir en la cultura
de la prevenció i la necessitat que les empreses incorporin aquests protocols als

La iniciativa guanya ressò internacional
La notícia de certificació de la vall d’Ordino no va

La certificació s’ha donat a conèixer a les agències

trigar a amplificar-se amb ressò internacional en els

i els operadors turístics especialitzats per garantir

mitjans de comunicació. El titular va aparèixer en

l’afluència de visites durant la temporada d’hivern.

mitjans generalistes com La Vanguardia i d’altres

Dos dies després de la presentació pública del pla

de caràcter especialitzat en el turisme de neu, com

de certificació per fer de la parròquia d’Ordino una

Solo nieve. La corporació ho valora molt positiva-

destinació turística segura, la Taula de dinamitza-

ment pel reclam que pot suposar entre els visitants.

ció, liderada pels cònsols i el Departament de Tu-

Cal destacar el suport i la cooperació de Grandvali-

risme, ha volgut fer un agraïment exprés a tots els

ra, a través de l’estació d’Ordino Arcalís, per fer un

establiments de la parròquia per la gran implicació

front comú davant la temporada d’esquí. L’èxit es

que han tingut en el projecte. Recordem que en un

deu en gran part al caràcter pioner a Europa, ja que

primer sondeig al mes d’octubre, l’adhesió va ser

la certificació abasta tota una vall de forma global.

d’un 80% dels registres comercials de la parròquia.

seus processos habituals, per tal d’adaptar-se a una situació en canvi constant.
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UNA VALL SEGURA

EL RACÓ BURGUÉS
Pilar González

BELSIZE ESTILISTES
Noemí Ruiz

ESPORTS LES PLANES
Jordina Bringué

«La certificació de tots els establiments de la vall em sembla

«Ha estat una molt bona iniciativa. Nosaltres hem detectat

«Ens hem apuntat de seguida a la iniciativa de la certificació,

una iniciativa molt positiva. Tot el que sigui poder millorar la

una exigència més gran per part del client, que ha agraït totes

i ara estem pendents de l’arribada de turistes per obrir la

situació actual, cal fer-ho. Nosaltres ja hem col·laborat amb

les mesures que hem pres, com les tovalloles i pentinadors

botiga. No vam poder donar sortida a l’estoc de l’hivern, així

els inspectors que han vingut a revisar les mesures i a aplicar

d’un sol ús. És evident que des de la distribució s’han notat

és que confiem poder treballar ben aviat. I mentrestant es

els protocols. Estem molt agraïts que s’hagi comptat amb tots

els efectes de la pandèmia, sobretot la falta de comandes per

tracta d’aprofitar i treballar per donar el màxim de garanties

els establiments.»

part dels spas dels hotels.»

i seguretat al client.»

La minoria
opina...

Declaració
Sandra Tudó

Declaració
Enric Dolsa
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EL PERFIL DE CRISTINA MONTOLIO
«No soc partidària de la queixa sense aportar res a canvi»
Al capdavant
de la Comissió
d’Administració
i Comerç al Comú
d’Ordino.

tre d’altres. Més tard vam fundar el Partit Socialdemòcrata, vam

ciutadà al servei de tràmits, tothom passa per aquí i qualsevol

batallar molt dur, però hi havia ganes de canvi. Vaig ser coordi-

servei, activitat, permís, és un tràmit: passaports, forfets, carnets,

nadora del comitè tècnic a Ordino amb l’Esteve López i el Marià

altes, baixes... Aquesta és la meva aportació, treballar per la par

Guasch, el meu home. Estem parlant de fa vint anys, cap a l’any

ròquia; a Ordino hi ha quatre-cents registres de comerç, hi ha

2000. Molta gent jove creia en el partit i vam guanyar les elec-

un equip de dos administratius, la manadoria i la responsable

cions. Però passa sovint que els projectes polítics desencanten

de departament que integren el servei, i puc garantir que es fa

per les expectatives, les promeses, els interessos... Amb el Jaume

molta i molt bona feina.

vam sortir del PS i vam formar SDP; som poquets i sabem que la
gent prefereix cavall guanyador.
L’entrevista és telemàtica. La Cristina (Barcelona, 1949) prefereix

- Com gestiona el dia a dia de la pandèmia?
Com tothom, de la millor manera possible. Està sent un any com-

- Més enllà de les sigles, què l’ha fet continuar?

plicat, i el que trobo més a faltar és poder trobar-me amb els

Crec en el canvi social, no soc partidària de la queixa sense apor-

companys de la coral i anar a cantar, és clar, pel carrer sí que

- Com s’inicia en la vida política?

tar res a canvi. Hi ha molt poca implicació en general. Molts joves

ens veiem. Voldria que la cultura no es deixés de banda. Molta

Sempre he estat una persona compromesa. Vaig viure la dicta-

viuen massa bé i no volen problemes. Estaria molt bé trobar un

gent no li dona importància, però és el pilar d’un país. És igual

dura espanyola a Barcelona, on tinc les meves arrels, i això mar-

relleu generacional, però costa. Quan les coses no t’agraden, has

que sigui des de la llengua i l’escriptura o les arts escèniques, la

ca. A casa vam pujar amb un ideari molt clar de la importància

de demanar i moure’t, però moltes vegades la gent no sap ni on

cultura forma part de la nostra vida. Si tens una afició t’ajuda a

d’expressar-se, d’utilitzar la llengua pròpia. Estàvem privats de

dirigir-se. Em preocupen molt les mancances i necessitats actuals

distreure’t i t’alimenta, i de sobte ens hem vist amb tot aturat. A

llibertat en molts aspectes, i a Catalunya concretament ens im-

de moltes persones. Negocis i establiments tancats, treballadors

la Coral hem estat sempre una pinya.

posaven una llengua i una cultura que no eren les nostres. Avui

en ERTO, persones que no arriben a final de mes. Tothom me-

dia m’esgarrifo quan veig que dins mateix de l’administració es

reixeria una feina digna amb el dret de guanyar-se la vida. El

- Ha tingut moltes feines en l’àmbit de l’administració i

parla castellà, quan la llengua oficial d’Andorra és el català, i amb

temps passa molt de presa.

l’atenció al públic, però n’hi ha alguna que recordi amb

les distàncies curtes, però s’ha hagut d’adaptar als temps.

més estima...

més o menys domini és un deure utilitzar-la: cal protegir la llengua i la cultura pròpies. En general hi ha poca memòria històrica.

- I la política no pot canviar les coses?

Vaig estar un any treballant per a la Penya Blaugrana, al local que

A tot el món impera el capital, són moments molt difícils. Però

hi havia al carrer Alzinaret, i m’ho vaig passar molt bé.

- I amb aquesta educació més progressista, què es troba a

sí que crec que cadascú, tots, i jo particularment, puc aportar

Andorra?

el meu granet de sorra per canviar les coses. Com a consellera

- No passen un bon moment.

Doncs vaig conèixer gent compromesa també, i em vaig afiliar a

de Comú i presidenta de la Comissió d’Administració i Comerç,

Seré culer fins a la mort i la crisi actual és per culpa de les directi-

Nova Democràcia amb la Rosa Ferrer i el Jaume Bartumeu, en-

sento una responsabilitat molt gran. Estem a primera línia del

ves... els presidents només hi van per guanyar diners.
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VIA PÚBLICA
Voravies al coll d’Ordino

Restauració d’un tram
del camí Ral

Una de les zones que més ha crescut els últims anys ha estat el coll d’Ordino, amb un increment notable d’habitatges.

El Comú ha defensat la intervenció feta per restaurar el mur

Després de millorar l’enllumenat públic, aquesta tardor s’han

de pedra seca que va caure al camí Ral al juliol. Els tècnics han

col·locat baranes protectores de fusta en els trams on no hi ha

justificat la col·locació de formigó en el seu interior per asse-

vorera per donar més seguretat als veïns.

gurar la contenció del camí del Ferro, ja que es tracta d’una via

L’obra ha de permetre el pas dels vianants a la zona urbanit-

transitada per veïns i agricultors, a més de ser una de les més

zada, en un tram aproximat d’1,5 km. Es tracta del tipus de

freqüentades de la parròquia.

barana que es va instal·lar a la CG-3 entre els pobles de Sornàs

La fotografia del tram afectat mostra com l’impacte visual és

i la Cortinada. La fotografia mostra la reixa col·locada en el

nul. Els treballs de restauració no han obviat la integració en

nou tram de voravia que quedarà protegida amb les baranes.

l’entorn i per això s’ha optat per fer un revestiment amb la
tècnica de la pedra seca.

Nova zona urbana
de repòs a Segudet
El camí de Segudet és un itinerari ple d’encant, a tocar del nucli urbà, on es pot observar diversitat d’arbres i espècies, a més
del curs del riu. A la tardor és un espectacle pels exemplars
de fulla caducifòlia que esclaten en mil varietats de colors. La
decisió comunal de limitar-hi l’accés als vehicles rodats que
no siguin dels veïns ha permès recuperar un espai a l’entrada
del camí, de molt fàcil accés, on s’hi han instal·lat bancs i una
paperera.
La proximitat dels horts i de l’Escola Germans de Riba fa que la
zona sempre estigui animada. Des del camí es va al Bosc Viu.
Tant a l’hivern com a l’estiu s’hi pot accedir per descobrir el
projecte artístic Arrels i, pels volts de Nadal, la canalla visita la
família de tions que viuen al bosc.
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NOU

Cadastre
en línia

Visita el nou Geoportal aquí
o a www.ordino.ad
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GENT GRAN
Rutines de pandèmia

Josep ‘Pepito’ Jordà
«Durant tots aquests mesos, el que més he trobat a faltar ha estat anar a
fer el cafè i llegir el diari; cada matí anava a la Casa Pairal i em distreia. A
la tarda, cap a les cinc, hi tornava a fer la partideta de cartes i ara, doncs
no jugo, si no faig un solitari... i fins que reobrin.
Els genolls no em volen, però així i tot surto a caminar i fins i tot vaig anar
a collir bolets. Vaig amb dos bastons, els braços encara els tinc prou forts.
Sembla que ara podrem anar a fer el cafè i baixaré al bar, si està obert. Les
tardes les aprofito per anar una estoneta a l’hort.»

Rosa Florit
«Quan ets una persona activa i t’aturen es fa difícil, s’està fent força dur,
tot plegat. En el meu cas, cada setmana recollia la neta i m’omplia molt
preparar el dinar i estar amb ella; ara, per prudència, no ho podem fer i em
La gent gran és el col·lectiu que més ha patit per culpa de la pandèmia.
Les rutines es tornen indispensables per a la gent que, sense obligacions ni responsabilitats marcades, necessita sentir-se activa. En molts
casos, aquestes rutines i hàbits s’han hagut de canviar a causa de les

costa d’acceptar, però ja passarà.
Ens comuniquem molt amb la família, però ho fem de forma telemàtica
i a mi això de la tecnologia no em va. M’agrada sortir, trobar-me amb la
gent… no soc d’anar cada dia a la Casa Pairal, però sí de prendre part en
alguna sortida o en algun àpat de celebració.»

mesures imposades.
El tancament de la Casa Pairal i la manca de vida social ha estat el

Lourdes Pons

que més els ha afectat, segons explica Lourdes Riba, la presidenta
de l’Associació de la Gent Gran d’Ordino. Riba ha intentat mantenir
l’intercanvi i el diàleg amb el canal de WhatsApp compartint notícies,
però no tothom hi participa de la mateixa manera ni té la tecnologia a
l’abast. D’altra banda, però, la resistència i la capacitat d’adaptació dels

«Les classes de gimnàstica i l’activitat física és el que més he trobat a faltar
durant tot aquest temps. Al principi rebíem els exercicis pel mòbil, però
no és el mateix, i sola costa molt posar-s’hi. M’entretinc amb el WhatsApp,
però no soc d’enviar, m’agrada més llegir. A l’estiu he sortit força a caminar
amb la Juanita, quedàvem al vespre… però ara que ve el fred no ho fem

padrins i les padrines que han hagut de fer front a moltes adversitats és

tant. Vam anar a uns berenars amb música i actuacions que van estar molt

alta. Parlem amb tres usuaris de diferents edats i hàbits per veure quins

bé, tots separats i amb la mascareta. I ara a esperar… El cert és que estem

han estat els canvis i què és el que més han trobat a faltar.

bastant tancats i és veritat que fa por, aquest virus.»
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Una aposta clara pel talent local
El Comú d’Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà han fet possible la tercera edició
del cicle Ordino Clàssic, amb una aposta clara pel talent local en un cartell de cinc
concerts que vertebra l’ONCA, en diferents formats, entre el 18 d’octubre i l’1 de
gener, i que es tancarà amb el tradicional Concert de Cap d’Any. La pròxima cita
serà el 20 de desembre amb una proposta a mig camí entre la música i el teatre,
De pel·lícula!, una partitura de bandes sonores interpretada per l’ONCA amb una
menció especial a Ennio Morricone, desaparegut el mes de juliol, compositor de
títols com El bo, el lleig i el dolent o Cinema paradiso, entre molts d’altres. Els
diàlegs i la projecció dels cartells dels films s’intercalaran durant aquest concert
espectacle.
Les produccions pròpies que combinen les arts escèniques amb la música han
estat una constant del cicle, que es va obrir el 18 d’octubre amb Música per a la
memòria, amb direcció escènica de Joan Hernández. Un homenatge a la gent gran
i un repertori de clàssics i de melodies populars interpretades en format quintet de
corda, cançons que han fet ballar i estimar més d’una generació d’ambdós costats
de l’Atlàntic. L’escenificació d’aquest viatge en el temps va estar interpretada pels
actors Ivan Caro i Laura Castro, mentre es projectaven imatges d’època dels balls i
les festes d’Ordino entre els anys trenta i cinquanta.
La segona proposta va reforçar aquests lligams
amb l’Amèrica Llatina fins a convertir
l’escenari de l’Auditori Nacional en un
cafè teatre per a la presentació de
Passió i tangos. Hernández va comptar
en aquesta ocasió amb els ballarins
Mònica Vega, Xavier Pérez i Dani
Sampaio. Àlex Arajol (violí) i Jordi Claret
(violoncel) van actuar amb Guitar Bellows,
acordió i guitarra.
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ORDINO CLÀSSIC

El debut del Trio Claret
L’objectiu de l’Ordino Clàssic és acostar a tothom la música clàssica,
i en aquesta edició ho ha aconseguit amb la presentació de diferents
formats i posades en escena per a tots els gustos i edats. Ara bé, si
alguna actuació ha demostrat que l’amor per la música pot ser incondicional, lluny de la limitació de l’espai i el temps, aquesta ha estat sens
dubte la del Trio Claret, despullada, íntima i molt a prop del públic,
a l’església d’Ordino. Gerard Claret (violí), Sergi Claret (viola) i Jordi
Claret (violoncel) van compartir amb el públic aquesta actitud, una lliçó
per a tots els assistents que van viatjar per quatre-cents anys d’història
musical com si res amb peces de Beethoven, Boccherini i Schubert,

TRIOCLARET

Sinatra i The Police, per acabar amb Jenkins i Strauss.
Després de compartir escenari amb l’Orquestra Nacional, els Claret
–pare i fills– uneixen energies renovades en una formació de cambra
que va néixer el 2019 i es va estrenar al Festival Credomàtic, a Costa
Rica, va ser convidada al festival Cambra Romànica i es va presentar
a Ordino el 22 de novembre en un escenari que havia estat l’essència

22/11/2020

de la música a la parròquia, l’església de Sant Corneli i Sant Cebrià,
gràcies a l’impuls que li va donar el guitarrista Narciso Yepes.
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REPORTATGE
I vosaltres, aquí, què hi feu...?

Comencem al Servei de Tràmits, planta baixa, i ens toca fer
cua... Amb una afluència constant de públic i quatre persones
treballant-hi, els expliquen: «Aquí és on haureu de venir si voleu
el carnet gratuït del bus parroquial». «Ah, però podem viatjar
de franc a la parròquia... fins als 18 anys». Seguim el recorregut! Anem al primer pis. Imposa. Som al gabinet de cònsols, i
hi trobem les secretàries, el secretari general i els despatxos dels
cònsols. Espais amplis per rebre visites, i vistes al carrer Major...
Entremig, una sala de reunions i, a l’entrada, la famosa urna
tallada en fusta, una peça històrica que recorda el dret de vot
i la importància dels oficis... I arriba un dels moments més esperats... Arribem al despatx del cònsol major. Es mostra proper
i eloqüent per donar la benvinguda; J. Àngel Mortés sap com
ficar-se la canalla a la butxaca...

Els alumnes de CM2
de l’Escola Francesa
visiten el Comú
Pugem les escales i hi trobem Comunicació; sempre agrada,
per allò que tothom se sent part implicada, i qui desperta més
La curiositat i la sinceritat de la canalla poden posar a prova més

Abans del cara a cara final, cal conèixer la casa, com s’estructu-

admiració és el Mac de la dissenyadora gràfica... Tots volen fer

d’un adult per aquell caràcter espontani i imprevisible d’uns cer-

ren els departaments a l’edifici administratiu, saber quines tas-

una feina creativa i posar color al dia a dia. Reconeixement de

vells petits i lliures. Durant el curs escolar, els cònsols de la par

ques es porten a terme i posar cara a qui les executa. La primera

cares i pares dels companys entre els treballadors. Continuem

ròquia han de seure davant una vintena d’infants i satisfer una

visita d’aquest curs escolar la van fer els alumnes de CM2 de

el periple i, dues portes més enllà, ens trobem amb Urbanisme.

insaciable curiositat per saber com és això de ser polític i què es

l’Escola Francesa, els grans de primària, de 10 i 11 anys, en una

Un espontani s’asseu al davant i demana què volen dir els colo-

fa a la casa comuna. Aquesta prova de foc esdevé una oportu-

visita diferent, en grups reduïts, per complir amb les mesures

rets al mapa que hi ha a la pantalla. La Mercè els explica: «Són

nitat única per donar a conèixer el costat més personal i humà

de prevenció. La cònsol menor va fer de cicerone i amb gran

les zones de risc d’allaus i altres agents naturals, llocs on no es

dels nostres representants polítics, a més de respondre a una

avantatge per la seva vocació docent es va posar al capdavant

pot construir..., aquests mapes es consulten abans de qualsevol

pregunta que més d’un es fa: «I vosaltres, aquí, què hi feu?».

del grup per fer el porta a porta.

intervenció». Els ha convençut a tots. Més escales i arribem al
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REPORTATGE

Declaració
cònsol menor

Galeria
de fotos

Departament de Finances. «No podeu passar d’aquesta línia...».

xant fins que ja l’únic que volen és participar i que els escoltin.

«I aquí és on veniu a pagar les multes...». No hi ha paraules per

El to puja, les intervencions s’encavalquen i els cònsols ja no per-

descriure la cara dels infants, entre la sorpresa i l’estupefacció.

den el somriure i el bon humor davant tanta... santa innocència!

«I allò què és... allò que té un rotllo de paper?». «Per fer sumes

Entre els infants ja es veuen algunes vocacions primerenques;

molt llargues», respon la Lourdes... «D’aquestes quasi ja no en

alguns, en un futur no gaire llunyà, ocuparan l’altre costat de

queden». I ara sí, ha arribat el moment de la veritat. Baixem a

la taula... Som a la sala del Consell i comença la pluja de qües-

la sala del Consell, on la canalla podrà transmetre la bateria de

tions: per què heu escollit ser polítics? Què és el que menys us

preguntes, per rigorós ordre d’intervenció pactat prèviament...

agrada de la vostra feina? Des de quan us dediqueu a la políti-

Al principi mostren una certa timidesa, amb mirades de reüll a

ca? Quins són els projectes més importants per a la parròquia?

la mestra que els acompanya, però de mica en mica es van rela-

A què dediqueu el temps lliure? Així, teniu temps lliure?
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L’ENTREVISTA
Ricard Blanco: «La bici elèctrica té un potencial enorme»
No, no sóc l’únic, som una quinzena; a Ordino, sí. Soc torner

- Així doncs, creus en la bici elèctrica com una alternativa

El Taller de l’Hortell.

fresador. Vaig estudiar disseny industrial i mecànica, una carrera

de futur per a una mobilitat sostenible?

Andorrà nascut a

amb poca sortida aquí, així és que vaig fer un acostament entre

Jo diria que no és una alternativa de futur, sinó del present, igual

la meva professió i la meva afició. Vaig començar treballant a

que el cotxe elèctric. Bé, a Andorra tenim una orografia compli-

amant de la

Sant Julià, al Totbike, després al que abans era Com Nou a Ordi-

cada i cal molta voluntat per agafar la bici. Implica un sacrifici,

natura i ciclista

no, i ara a El Taller de l’Hortell, on estic molt a gust. No necessito

i el clima és un condicionant important. Però si salvem aquests

de muntanya.

sortir de la parròquia per a res. Per cert que em va explicar el

inconvenients, té un potencial enorme. La bici elèctrica urbana

President de

Claude Benet que a Ordino hi havia hagut un fabricant de bici-

convencional permet posicions molt correctes i requereix menys

cletes, te les feia a mida i les soldava ell...

esforç.

- El ciclisme viu una dèria general. A Catalunya s’han incre-

- Quina és la bicicleta més valuosa que t’ha passat per les

mentat un 400% les vendes després del confinament.

mans?

No sabria dir-te el percentatge de vendes, però t’asseguro que no

Una Pinarello amb un valor estimat d’uns 12.000 euros.

Mecànic ciclista a

Barcelona (1976),

l’APA de l’Escola
Francesa d’Ordino.

- Per curiositat... com arribes a Ordino?

es troben recanvis enlloc. Truques als proveïdors i tot està esgo-

Vaig venir amb catorze anys al càmping d’Ansalonga a passar un

tat. Vaig reprendre l’activitat el 18 de maig i mai m’hauria pensat

- Perdó? Tanta diferència hi pot haver amb una de 2.000?

estiu i recuperar-me, una petita convalescència. Vaig tenir una

que em trobaria el que em vaig trobar. L’inici de temporada és

De diferència n’hi ha, i molta; que es justifiqui el preu ja és una

revelació i el temps em demostra que no em vaig equivocar... Ja

sempre un moment de treball intens, però em vaig veure obligat

altra cosa.

no vaig voler anar de vacances enlloc més, aquí vaig fer grans

a canviar la manera d’atendre i donar hores. Ara agafo una bici-

amics, hi vaig conèixer la meva dona, l’Alexandra, l’1 de gener

cleta al dia, a part les urgències o els ajustos que sempre surten i

- I una joia...

del 2006, i m’hi vaig quedar.

amb els quals has de comptar. Puc fer entre sis i deu bicicletes a

La draisina, un vehicle de dues rodes de final del segle XIX, pre-

la setmana, en horari de mitja jornada.

cursor de la bicicleta. Preciós.

Muntanya, sempre muntanya. Pedalar, pujar, i quan arribes a un

- Has tingut nous clients amb el boom? Algun vip?

- Res a veure amb el que coneixem avui dia...

port compartir la fruita seca amb bona companyia davant les vis-

Si et refereixes als ciclistes professionals, els vips els puc comptar

L’evolució és gran també per la introducció de nous materials

tes imponents. Poder sortir de casa i enfilar amunt és un privilegi

amb una mà. Primordialment treballo per a la gent del país. Pot-

com el carboni, però per mi el salt tecnològic més gran, el punt

dels que vivim aquí.

ser no és gent professional que visqui d’això, però sí que és gent

d’inflexió, es dona l’any 2010, hi ha un salt mecànic exponencial.

que fa moltíssims quilòmetres a l’any. El client que ha crescut de

Les marques ara aposten per l’enginyeria, mentre que abans un

- Com es fa algú mecànic de bicicletes? Deus ser l’únic

manera bestial és el de la bicicleta elèctrica, que abans era molt

aficionat a la mecànica podia fer de més o de menys. És una

a Andorra...

puntual i ara puc fer un mínim de cinc elèctriques a la setmana.

passada l’oferta actual de varietats, conceptes...

- Carretera o muntanya?
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INAUGURACIÓ DE LA CASA DE LA MUNTANYA
Portafolis: Carles Esteve
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VIRTUAL SIM CENTER
Primer centre de Sim Racing i escola de pilotatge virtual

del món, les vint-i-quatre hores del dia. I ara també podran
fer-ho al nou centre d’Ordino, en l’espai que ocupava l’antiga
Oficina de Turisme, a la plaça del Centre Esportiu.
«La conducció amb simulador reprodueix el comportament del
cotxe i de les condicions de la pista en qualsevol modalitat, ja
sigui Fórmula 1, GT, Ral·li o Speed», explica Carod. El món de
l’e-sport, l’esport electrònic, permet la participació mundial de
corredors i amants del simracing sense mobilitzar la logística
ni finançar la despesa que comporta el món del motor i de la
competició, a l’abast de molt pocs. Infants i adults podran provar aquesta disciplina en el nou centre que obre portes aquest
desembre. Per donar-se a conèixer, ha arribat a un acord amb
els establiments de la parròquia que, per una compra mínima
de trenta euros, oferiran un bateig al Sim Racing Center. L’accés al centre es farà mitjançant reserva en línia a la seva pàgina
web www.virtualsimracing.com.
«Qualsevol persona capaç de posar-se davant d’una consola
pot fer-ho, però no tan sols ens interessa el vessant de joc
experiencial, hi haurà també una zona dedicada als joves pilots de l’ACA, que vindran aquí a fer els seus entrenaments»,
indica Heviar, «ja que el simulador és una eina habitual dels
pilots professionals pels avantatges obvis que comporta». «La
nostra intenció és que els joves que senten atracció per aquest
món i no es poden permetre pilotar un cotxe, tinguin una ma-

Després d’organitzar el primer Rally Virtual d’Andorra, amb

de muntanya (Andorra Hill Climb 2021). Virtual Sim Racing

nera d’iniciar-s’hi, en la modalitat que sigui». Es donarà servei

la pujada Ordino-Arcalís com a tram de l’última prova aques-

també vol repetir el campionat de prototips italians (Wolf) que

a usuaris puntuals, a socis del club i a pilots professionals. La

ta tardor, l’equip de Virtual Sim Racing s’instal·la a Ordino,

va organitzar aquest any amb la Federació Internacional d’Au-

intenció és crear una escola de pilotatge amb tot l’acompa-

amb el suport i la col·laboració de l’Automòbil Club d’Andorra

tomobilisme, i celebrar nous campionats. La iniciativa és de

nyament que comportaria als futurs pilots –entrenament físic,

(ACA), com el primer centre de simuladors i escola de pilotat-

l’Ignasi Carod i l’Alejandro Heviar, amb el suport de Sim Racing

seguiment mèdic...–, aprofitant les instal·lacions esportives i

ge del Principat. La competició oficial es repetirà l’any que ve

Motor. Els apassionats del motor i amants de l’experiència vir-

els serveis que ofereix la parròquia, i coordinar estades espor-

amb el suport de l’ACA i de la FIA, i hi afegirà noves curses

tual poden participar en curses i competicions en qualsevol lloc

tives orientades al motor.
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ORDINO ARCALÍS
Club Màgic Ski
Escola d’esquí de temporada

Forfet de temporada
Extraordinàriament Lliures. Amb el forfet de temporada Ordi-

Estan obertes les inscripcions al Club Màgic Ski, amb classes
d’esquí a infants i adolescents durant tota la temporada. El
punt base del club és la zona de Planells, on hi ha el Jardí de
Neu, instal·lació per als més petits que tot just comencen a
esquiar. Els més grans, juntament amb el seu monitor, que
els acompanyarà tota la temporada, podran descobrir l’estació

no Arcalís, podràs gaudir sense límits del domini esquiable més
lliure i extraordinari d’Andorra.
Ordino Arcalís ofereix un entorn muntanyenc únic on les famílies i els esquiadors més experts s’ho passen d’allò més bé amb
total llibertat, sense cues ni aglomeracions, en un ambient segur, i ara més còmode gràcies al telecabina Tristaina.
Aquesta nova temporada 2020-2021 podràs recarregar onli-

aprenent i perfeccionant la tècnica.
Els grups es distribuiran segons l’edat i el nivell de l’alumne i
les classes es faran els dissabtes marcats en el calendari si es
tria l’opció de catorze dies. També es pot fer l’activitat els caps
de setmana cada quinze dies. No és vàlid per a freeride.
En el cas de triar l’opció de vint-i-vuit dies, les classes es faran

ne el suport del forfet de temporada abans de l’obertura de
l’estació. Estalvia temps sense passar per les taquilles. A més,
contribueixes a estalviar el consum de plàstics i a preservar el
medi ambient.
El forfet de temporada d’Ordino Arcalís permetrà esquiar quatre dies a Grandvalira als clients no residents al Principat i dos

els dissabtes i diumenges.
Si ho prefereixes o et va millor, pots fraccionar el pagament
de la reserva del Màgic Ski Temporada en tres quotes sense

als residents.
Grandvalira Resorts, atesa la situació actual, inclou aquesta
temporada una Garantia de Devolució que neix per facilitar la

interessos.
+ info

compra del passi de temporada flexibilitzant al màxim els pagaments i transmetent tranquil·litat si sorgeix un nou episodi
de la Covid-19. Es tracta d’una cobertura inclosa en tots els
forfets de temporada de Grandvalira i Ordino Arcalís que garanteix que, en cas de tancament forçat de l’estació per motiu
de la Covid-19 durant la temporada 2020-2021, Grandvalira
Resorts aplicarà una devolució de l’import en un val bescanviable per a la temporada següent a aquells clients que comprin
en període promocional o en la tarifa general.

+ info
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