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Editorial

L’Ossa d’Ordino ha quedat inscrita a la Llista representativa del Patrimoni cultural immaterial de la 

Unesco com a part de les Festes de l’Os dels Pirineus. És una notícia que cal celebrar pel compro-

mís que genera amb la nostra cultura popular i la seva transmissió. Voldria felicitar tots aquells que 

han invertit, de manera voluntària i desinteressada, la dedicació necessària perquè això fos possi-

ble, molt especialment l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, que compta amb tot el nostre su-

port. Us convido a compartir amb nosaltres la primera representació després d’haver rebut aquest 

reconeixement, el diumenge 11 de desembre, a les dotze del migdia, a la plaça Prat de Call. 

Conjuntament amb la Unesco, el mes de desembre celebrarem el Dia Internacional de les Mun-

tanyes amb l’alpinista encampadana Stefi Troguet, amb un acte públic a l’Auditori Nacional, on 

repassarà les seves últimes fites. Ens afegim així al lema proposat per aquest any, «Les dones 

mouen muntanyes», amb un gran exemple de casa nostra. Altres activitats programades per a 

aquest mes de desembre, vinculades amb el Nadal i ineludibles, són l’encesa de llums, la Fira de 

Nadal, els tallers i les activitats familiars. 

Voldria recordar que una bona convivència ciutadana es basa en el respecte i el compliment de les 

normatives que la regulen, i la nostra obligació com a administració pública és fer conèixer aques-

tes ordinacions i vetllar pel seu compliment. Per aquest motiu, hem considerat oportú llençar una 

nova campanya per difondre les modificacions que s’han incorporat al text que regula la tinença 

d’animals. «No t’oblidis de l’ampolla!» té com a objectiu recordar l’obligació de netejar les mic-

cions amb aigua a la via pública; el Comú facilitarà als propietaris l’ampolla reglamentària, que 

podran recollir, de franc, a la Casa de la Muntanya.

Aquesta tardor hem donat resposta a una demanda de la ciutadania amb la millora de la gestió 

del bus parroquial. D’entrada, s’ha reforçat la línia amb un nou vehicle que permet ampliar la 

freqüència de pas entre Ordino i el Serrat i reduir el temps d’espera. Les mesures per incentivar 

una mobilitat sostenible, un dels compromisos de la nostra gestió sostenible i la finalitat dels ODS 

adoptats al full de ruta, inclouen la gestió del bus lliure que va fins a l’estació d’Ordino-Arcalís, 

i ha estat assumida al cinquanta per cent entre el Comú d’Ordino i Secnoa. Funcionarà cada dia 

de la temporada d’hivern i tindrà tres freqüències al matí i tres a la tarda. Aquest acord és un dels 

èxits de la suma de sinergies entre el sector privat i el públic, finalitat de la Taula de dinamització.

Hem reforçat el bus parroquial
amb un nou vehicle i assumim el 50%

del bus lliure a Arcalís amb sis freqüències
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Les Festes de l’Os dels Pirineus ja formen part de la Llista represen-

tativa del Patrimoni cultural immaterial de la Unesco, una candi-

datura conjunta entre Encamp amb el Ball de l’Ossa, Ordino amb 

L’última Ossa d’Ordino i els pobles de l’Alt Vallespir (Arles, Prats de 

Molló i Sant Llorenç de Cerdans) amb les festes de l’Os, que van 

presentar el març del 2021 a l’organisme internacional els Go-

verns d’Andorra i de França, després que constessin ja cataloga-

des als inventaris nacionals del patrimoni immaterial. La condició 

d’aquest reconeixement és el foment del diàleg entre les perso-

nes i el medi natural. La imatgeria de l’os i la seva humanització 

està arrelada a la cultura pirinenca des de temps immemorials. 

Les Festes de l’Os, declarades Patrimoni, permeten identificar una 

mateixa identitat cultural entre els diferents pobles i països de 

banda i banda dels Pirineus. A Ordino, ha estat l’Associació Cul-

tural Popular d’Ordino, amb el suport del Comú, qui s’ha ocupat 

de preservar aquesta farsa burlesca, on es dona mort a l’última 

ossa viva i que es tenyeix d’actualitat política i social. Antigament 

es representava el dia de Sant Esteve, però els darrers anys s’ha 

traslladat als dies de la Fira de Nadal; enguany serà el diumenge 

11 de desembre, a les dotze del migdia. 

La Unesco va fer pública la tan esperada declaració el dimarts 29 

de novembre a les 16.40 h, durant la celebració del 17è Comitè 

Intergovernamental del Patrimoni cultural immaterial de la Unes-

co, reunit a Rabat entre el 28 de novembre i el 3 de desembre. 

A la sala plenària, l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Desca-

rrega, va fer el discurs d’agraïment en nom d’Andorra. La notícia 

es va compartir amb tots els implicats i les autoritats d’Encamp i 

Ordino des de l’Hotel Rosaleda, seu del Ministeri de Cultura. 

Les Festes de l’Os dels Pirineus ja són Patrimoni de la Humanitat  

L’OSSA D’ORDINO

Declaració en directe des de Rabat

http://vimeo.com/777318835
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CONVIVÈNCIA CIUTADANA

El Comú d’Ordino ha volgut donar a conèixer les modificacions de 
la normativa sobre la tinença d’animals de companyia, publicades al 
BOPA amb data 30-06-2022, mitjançant una campanya ciutadana i 
l’obsequi d’una ampolla amb el lema ‘No t’oblidis de l’ampolla!’. Dur 
una ampolla i netejar immediatament les miccions de la via pública 
és un dels punts que incorpora el nou text, amb risc de sanció lleu i 
multes de 150 euros. Després d’afegir-mos a la campanya de gratuïtat 
del cens d’ADN caní, el Comú ara vol sensibilitzar tots els propietaris  
i fer complir l’ordinació per a una bona convivència.

Nova ordinació d’inspecció i control de la tinença d’animals de companyia

Zones esportives i de jocs infantils

Prats i camps agrícoles

NO EL DEIXIS ACCEDIR A:

Podeu passsar a recollir-la a la Casa 
de la Muntanya, de dilluns a dissab-
te, de 9 a 14 h i de 14.30 a 17.30 h, i 
diumenges de 9 a 14 h.

AMPOLLA D’OBSEQUI

Consulta
el text legal

L’INCOMPLIMENT DE LA 
NOVA NORMATIVA POT 
COMPORTAR  SANCIONS  
DE FINS A 360 EUROS

Inscriure’l al Registre d’Animals de  
Companyia.

Posar-li el xip i fer el genotipatge.

Portar-lo lligat amb cadena o corretja.

Evitar les miccions en façanes d’edificis  
i mobiliari urbà.

Netejar amb aigua les miccions.

Retirar els excrements de la via pública.

RECORDA QUE ESTÀS OBLIGAT A:

 

https://www.bopa.ad/bopa/034081/Pagines/QOO20220630_10_20_38.aspx
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Stefi Troguet, protagonista d’una edició centrada en l’aportació de la dona 
MAI PER SOTA DELS VUIT MIL...
La carismàtica alpinista encampadana compartirà  
amb el públic set anys d’ascensions continuades

«Les dones mouen muntanyes» és el lema esco-

llit per a la celebració del Dia Internacional de les 

Muntanyes, que la Unesco promou a tot el món 

l’11 de desembre de 2022. A casa nostra es farà 

el dilluns 12 de desembre, a les 9 del vespre, a 

l’Auditori Nacional. Després d’haver participat en 

el Cicle de cinema de muntanya i de viatges, la 

carismàtica alpinista encampadana compartirà 

amb el públic les seves ascensions, especialment 

les dues últimes al Pakistan el juliol de 2022, on 

va assolir el K2 (8.611 m) i va deixar en temptati-

va l’arribada al Broad Peak (8.051 m). «Guanyar 

altitud, per a mi, és un procés, un procés de vida, 

que consisteix a evolucionar i créixer com a perso-

na, créixer quant a sensacions i quant a prepara-

ció». L’alpinisme és per a Troguet una passió sen-

se fi, i això és el que transmetrà i compartirà amb 

el públic que assisteixi a la sessió. Per als que no la 

coneguin, la trajectòria de l’Stefi Troguet (1992) 

comença amb la criança en natura, a Andorra, 

i la dedicació al món de l’esquí com a entrena-

dora i també monitora de telemarc. L’octubre de 

2016, amb vint-i-quatre anys, va fer el cim més 

alt d’Àfrica, el Kilimanjaro (5.895 m), a Tanzània, 

i des d’aleshores no ha deixat de fer ascensions, 

entre les quals destaquen els cims nepalesos del 

Dhaulagiri (8.167 m), el març del 2021, o el Ma-

naslu (8.163 m), el 2019. El mateix any va coronar 

el Nanga Parbat (8.126 m) i, després de cinc vuit-

mils, la seva ambició sembla no tenir límits.

DIA DE LES MUNTANYES

La minoria
opina...

Jean-Michel Armengol Enric Dolsa

http://vimeo.com/776150595
http://www.ordino.ad/docs/audio/ptt-20221130-wa0005.mp3
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EL PERFIL DE JEAN-MICHEL ARMENGOL

- S’estrena com a conseller comunal encapçalant Movem 

Ordino. L’ha agafat per sorpresa? 

Doncs la veritat és que no; agafar el relleu de la Sandra era una 

possibilitat real i ja n’havíem parlat amb la consellera des del 

resultat de les eleccions. Estic molt content d’afrontar-ho.

- Quines són les expectatives? 

És l’últim any del cònsol actual, potser això ho fa un moment 

més tranquil que si pogués ser reelegit. L’objectiu és concentrar-

me en els temes que s’estan tractant ara mateix, com el 

pressupost, que és molt important i interessant. M’estic posant 

al dia d’ençà que vaig entrar a l’octubre i, tot i que ja estava al 

corrent, no és el mateix ser a dins i participar-hi d’una manera 

més activa i directa. És molt seductor, divers i variat, són nou 

comissions, però cal veure fins on pots arribar.

- I cal combinar-ho amb la vida professional. 

És una reflexió que s’ha de fer; al final, per fer política ben feta 

has de poder dedicar-t’hi al màxim i no rebre pressions de cap 

mena ni vinculacions externes. Això limita molt les persones 

que poden fer-ho, quan a més a més has de treballar de la teva 

professió. Si t’hi fixes, sempre acaben sent els mateixos. 

-Justament des de la seva feina com a secretari de la 

CNAU, quines aportacions podria fer a Ordino?   

La més recent ha estat el suport per aconseguir la declaració de 

la vall com a Reserva de la Biosfera. Voldria destacar la vàlua del 

potencial humà que hi ha al Comú, amb un agraïment especial 

per al Sergi Riba, cap d’Agricultura i Medi Ambient, per la 

dedicació i la perseverança a tirar el projecte endavant i crear 

l’equip amb les persones adequades. Per mi és tot un orgull, i 

la parròquia s’ho mereix. M’alegra molt el regal de Nadal que 

hem rebut amb la inscripció de L’Última Ossa d’Ordino a la llista 

del patrimoni cultural immaterial de la Unesco.

- Així ens coneixeran arreu... 

Vaig estar a Grècia amb la Unesco i el delegat permanent de 

Tailàndia a París em va dir que volia venir a Ordino per participar 

en la Trail 100, me’n va demanar informació i em va felicitar. 

Vull dir que el reconeixement el tenim i l’interès hi és, i per això 

mateix val la pena preservar la conservació del territori. Tenim 

molt bona imatge, però sovint penso que els nostres dirigents 

tenen una marcada desconnexió amb el món exterior. 

- A què es refereix, concretament?

Cal frenar al màxim la bogeria especulativa immobiliària que hi 

ha en aquests moments a la parròquia. La manca d’habitatges 

a preu assequible, per a la mateixa gent d’Ordino, és una 

realitat. Sembla que l’ascensor social s’ha quedat a la planta 0. 

Les mesures arriben molt tard i demostren una manera de fer 

política sense anticipació i sense tenir en compte els interessos 

bàsics de la major part de la gent. No puc evitar tenir una 

imatge nostàlgica d’Ordino, de petit hi passava un mes a l’estiu. 

Vivia a Cal Ton del Jan, ajudava la Consuelo a repartir per a La 

Poste i em mirava els nous segells. Anava a l’hort de Segudet 

amb l’Ignasi. Recordo les primeres cases de La Pleta, quedaven 

lluny, i quan veus com ha crescut...

- El posicionament sobre Grífols ha estat contundent. 

El meu paper és alertar i aconsellar, si detecto un cert neguit 

entre la població. Voldria posar fi a una situació que considero 

injusta pel risc que comporta. La reunió ciutadana va ser molt 

positiva quant a la reacció creativa i mobilitzadora de la gent 

per trobar solucions. Fa més d’un any i mig que existeix una 

plataforma que ja va recollir en l’àmbit internacional l’oposició 

al laboratori, amb vint-i-sis mil signatures. 

- Quins altres aspectes el preocupen? 

Tornant a la importància de les persones, estic en desacord 

amb les contractacions que s’externalitzen, com al CEO, i fan 

perdre el tracte personal i de confiança. En un espai on hi va 

molta canalla, els pares volen aquest tracte directe i conèixer el 

monitor. Entenc que la gestió pugui comportar un estalvi, però 

la part humana a vegades no té preu. Soc una mica idealista.

    Nascut a Tolosa (1975),

    de Cal Ton del Jan.

Format en Comerç

just, Cooperació

i Desenvolupament. 

És secretari general

de la Comissió

Nacional Andorrana         

 per la Unesco.

«Tinc una visió nostàlgica d’Ordino, de petit hi passava un mes a l’estiu»
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VIU EL NADAL 

L’encesa de llums al Jardí de la Casa Pairal dona el tret de sor-

tida al programa de Nadal, el dijous 8 de desembre, a les sis 

de la tarda, gràcies a la col·laboració de l’Esbart Valls del Nord, 

que inaugura les festes de Nadal amb un espectacle. Després 

de la representació, el Comú ha preparat una xocolatada per a 

tots els assistents. A la plaça de la Closa, es farà la inauguració 

oficial de la Fira que ocuparà el carrer Major. Els infants de la 

parròquia seran protagonistes a l’encesa de l’arbre de Nadal, 

el 10 de desembre, a les sis i vint de la tarda, a la plaça Prat de 

Call, una instal·lació on es projectaran els treballs del Concurs 

de dibuixos de Nadal. Es farà el repartiment de premis i es 

lliurarà un obsequi als participants. La plaça serà també punt 

de trobada dels participants a la gimcana del tió, que podran 

afegir-se a la xocolatada.

Encesa de llums i arbre
La música estarà present aquest any als carrers d’Ordino grà-

cies als directes que s’han programat des del 8 de desembre 

fins a l’11 de gener. L’actuació Nadales a ritme de saxos, in-

terpretada per estudiants de l’Institut de Música d’Andorra la 

Vella, s’anirà repetint al matí, al migdia i al vespre, els dies de 

la Fira. El tradicional concert de Nadal de la Coral Casamanya, 

a l’església parroquial, tindrà lloc el diumenge 8 de desembre 

a les dotze del migdia i hi haurà una segona actuació el dia 10, 

també a les dotze, a la plaça Major. Una altra formació vocal, 

el Cor Rock Adults, actuarà a les set de la tarda el divendres 

9 de desembre a la plaça de la Closa. Finalment, l’Escola de 

Música de les Valls del Nord tancarà el programa el dia 11, a 

tres quarts de dues de la tarda, a la plaça Major.

Concerts i nadales

La Fira de Nadal és un dels principals atractius nadalencs a Or-

dino, un reclam perquè la gent compri regals originals, peces 

d’artesania tèxtil, joies fetes a mà, avets, guarniments i decora-

cions i productes gastronòmics. Del 8 a l’11 de desembre, du-

rant tot el dia, vint paradetes s’instal·laran al carrer, a la plaça 

Major i a la plaça de la Closa. Per combatre el fred, podrem 

prendre un caldo o una xocolata calenta. En el marc de la Fira, 

tindran lloc els principals actes culturals de les festes nadalen-

ques, destinats al públic familiar. Una de les activitats estrella 

és la gimcana familiar per anar a buscar el tió. L’espectacle 

itinerant El Drac Manelic és una de les novetats d’enguany. 

Fira al carrer 
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VIU EL NADAL 

El Cagatió popular a la plaça Major, a les onze del matí del 24 

de desembre, ja és una cita ineludible de petits i grans que 

amenitza any rere any la companyia Xip Xap. Des de fa uns 

anys, cal fer reserva prèvia al 878 178 per participar en l’es-

pectacle de música i ball abans de recollir els regals que haurà 

cagat el tió. El mateix dia 24, a les sis de la tarda, rebrem la 

visita del Pare Noel, que recollirà les cartes de tots els infants i 

s’acomiadarà amb una xocolatada oferta pel Comú. A Ordino, 

els Reis Mags i la representació dels Pastorets tenen una gran 

significació en la celebració del Nadal. La rebuda a Ses Majes-

tats i la funció es feien antigament a l’església parroquial, on 

avui dia acaben la visita al poble amb l’adoració del nen Jesús, 

amb presència de les autoritats. Actualment, grans i petits els 

esperen la tarda del 5 de gener a l’ACCO.   

Cagatió i Pare Noel

Made in Ingrid proposa un taller de manualitats per fer les 

decoracions nadalenques que es posen a taula, el 14 de des-

embre, a dos quarts de nou del vespre. Durant la Fira, cada 

hora s’organitzarà un taller amb rodanxes de beç a la caseta 

de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino. A Cal Pal de la 

Cortinada també s’han programat tallers de temàtica nadalen-

ca destinats al públic infantil, amb reserva prèvia al telèfon 338 

096. Totes les activitats seran gratuïtes i es faran els dies 10, 17 

i 23 de desembre, de 16.30 h a 17.30 h, i el 18 de desembre, 

d’11.30 a 12.30 h. La Capsa ha preparat una exposició col·lec-

tiva amb els seus alumnes, «El Nadal dins d’una capsa», que es 

podrà visitar fins al 6 de gener a l’edifici sociocultural L’Estudi.

Tallers i manualitats

Un concert de conte, l’espectacle familiar de l’Ordino Clàssic, 

s’inclou en el programa de Nadal, el diumenge 18 de desem-

bre. Es tracta d’un concert teatralitzat, amb dramatúrgia de 

Juanma Casero i direcció de Joan Hernández. Música i teatre 

es fusionen per descobrir alguns dels compositors cabdals del 

gènere, com Txaikovski, Debussy o Bartók, interpretats pel Sex-

tet de violoncels de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, 

format per alguns dels solistes més destacats de l’orquestra. 

A Jordi Claret, Gaëtane Duynslaeger, Manuel Martínez i Sylvie 

Reverdy s’afegeixen instrumentistes més joves com Mireia Pla-

nas i Olga Palou. Tancarà el cartell musical fet conjuntament 

amb la Fundació Crèdit Andorrà el concert de Cap d’Any, amb 

el títol Passions vieneses. Una particular història del concert 

d’Any Nou a Viena. 

Ordino Clàssic



Pàg. 9

http://www.ordino.ad/docs/dipticnadal2022_web.pdf
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GENT GRAN

Berenar d’hortolans en 
una collita ben atípica

Panellets saludables 

Reciclatge tèxtil 

Molts tomàquets i pebrots, però ni mongeta ni patata, en 

una collita ben atípica, que ha afavorit les hortalisses que ne-

cessiten més sol i que reflecteix la manca d’aigua, gairebé 

sequera, i les fortes calorades que s’han viscut a la parròquia 

i en general arreu aquests mesos d’estiu. Les collites s’han 

allargat fins ben entrada la tardor per les temperatures càlides 

i la manca de gelades. El berenar dels hortolans es va celebrar 

més tard del que és habitual. Tots plegats van poder compar-

tir alguns plats elaborats amb els fruits collits. L’interès pels 

horts a Ordino es manté, amb nou padrins que opten cada 

primavera a tenir una parcel·la. Tot i l’adaptació als cicles per 

la variació del clima, la gent gran d’Ordino agraeix molt l’ac-

tivitat dels horts socials. És una motivació diària per a la gent 

desocupada la major part del temps, que hi troba, a més, una 

manera de fer activitat física.

El taller intergeneracional de Tots Sants ha tornat a tenir la 

cuina com a protagonista. L’activitat, organitzada per la Casa 

Pairal i el Punt d’Informació Juvenil, va servir per fer panellets 

saludables gràcies a la pastisseria saludable del Pau Pascó. 

Convidat també per Sant Joan, va compartir la coca solar 

amb els avis. La gent gran va celebrar la Castanyada amb 

un berenar a la Casa Pairal que es va fer el mateix dilluns 31 

d’octubre. 

Taller de reciclatge tèxtil per aprendre a fer embolcalls i 

prescindir de les bosses. A partir de trossos de roba vella, els 

padrins es van animar a participar en la proposta conjunta 

dels set comuns i el Govern d’Andorra per celebrar la Setmana 

europea de prevenció de residus, que té com a objectiu el 

reciclatge i la reutilització de tot allò que ja no fem servir. La 

sessió es va organitzar el 23 de novembre a la Casa Pairal, 

que no va ser l’únic espai comunal que es va afegir a la bona 

iniciativa: la ludoescola i el Punt d’Informació Juvenil també 

van aprendre a reciclar amb roba vella o retalls que trobem 

per casa. 

http://flic.kr/s/aHBqjAfnDE
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L’ENTREVISTA Albert Roig 

- Quan i per què es crea l’Associació de Cultura Popular 

d’Ordino? 

Sorgeix del neguit d’un col·lectiu de gent amb interessos comuns 

i compartits, és fruit de la iniciativa ciutadana. Som un grup he-

terogeni d’una seixantena de persones que ja col·laborava i feia 

activitats al voltant de les festes culturals del poble. La voluntat i 

el que ens mou, a més de passar-nos-ho bé, és preservar aquestes 

celebracions que formen part del nostre patrimoni. Pensem que 

cal fer comunitat per assegurar-ne la continuïtat i no perdre-les, 

com va passar amb els Contrabandistes, que es recuperen el 2017, 

o les falles, que tornen a la parròquia el 2018. L’Associació és el 

paraigua per salvaguardar fonamentalment aquestes tres festes: 

l’Ossa, els Contrabandistes i les falles, això sí, oberta a qualsevol 

possibilitat de recuperar patrimoni immaterial, o de crear-ne de 

nou, fins i tot.

- Us agrada reflectir com evoluciona la tradició?

A parer nostre, ha de ser així. Per exemple, ens qüestionen la cre-

ma del Mai perquè no és ben bé com es feia antigament. Nosaltres 

fem una fusió del que hi havia abans i el moment que vivim. Sense 

anar més lluny, la protecció no és la mateixa: l’Ossa actual ha elimi-

nat tots els tics sexistes i classistes del llenguatge i els rols dels per-

sonatges, o en el judici dels Contrabandistes no s’estomaca ningú.

- I aquestes festes per a qui s’actualitzen i es rescaten? 

Essencialment per a la gent del poble, de la parròquia. La cultura i 

la festa es perverteix si només la fas i l’adaptes per al turista, perd 

l’essència. Ara bé, si a través d’elles podem donar a conèixer la 

nostra idiosincràsia, benvingut sigui tothom. No som prou cons-

cients del valor i la importància que tenen aquestes festes. Les 

falles estan reconegudes per la Unesco com a Patrimoni cultural 

immaterial de la humanitat, i l’Ossa d’Ordino ho ha estat el 29 

de novembre, dins la candidatura conjunta de les Festes de l’Os 

als Pirineus. Són segells que ens situen al món. El més important 

d’aquests reconeixements és que ens compromet a salvaguar-

dar-les de generació en generació i ens emmarca en un context 

pirinenc que ens uneix.

- A les últimes falles hi van participar adolescents i infants. 

L’Ossa també integra aquest relleu generacional?

Per a nosaltres és essencial i dona sentit a la nostra feina, ells són 

els garants de la cultura i les tradicions. Aquest any veurem molts 

infants a l’Ossa. Es tracta de picar pedra per fer-los entendre’n la 

importància. La revifada de la cultura popular va venir de l’admi-

nistració, però cal que torni al poble, perquè no es torni a perdre. 

El poble va deixar en mans de les institucions tot el patrimoni, es 

van perdre l’essència participativa del poble i la cultura popular. Si 

és la societat civil que organitza, amb l’acompanyament de l’ad-

ministració, molt necessària, no correm el risc de perdre la cohesió 

social. Necessitem el suport del Comú amb altres vies de finança-

ment, la llei també els obliga a donar suport i preservar la cultura 

popular. 

- Ordino té vida de poble?

Tenim les nostres referències, però des del boom demogràfic i el 

canvi d’economia primària a economia de serveis podem dir que 

es perd. El tipus de construcció i la política d’habitatge propicia la 

segona residència i col·lectius que viuen aliens al poble. Podem te-

nir unes muntanyes fantàstiques, paisatges increïbles, però quina 

societat tindrem? 

 

- I com podem formar part de l’Associació?

Fent-nos-en membres amb una quota de 20 € l’any els adults, i 

els infants de franc. Es poden posar en contacte amb nosaltres per 

les xarxes socials, i tenim una pàgina web en construcció. La crida 

més destacada es fa al voltant de les mateixes festes. L’objectiu és 

aconseguir més gent i fidelitzar, però també implicar totes les en-

titats culturals, des de l’esbart fins a la coral, els grallers o el jovent 

del PIJ. El públic només veu el dia de la festa, però la dedicació i la 

interacció es donen durant tot l’any. Ara mateix preparem els tions 

i peces d’artesania al voltant de la festa de l’Ossa per a l’estand 

que tindrem a la Fira de Nadal.

Andorrà d’origen 

vilanoví. 

Fallaire 

i enamorat 

de la muntanya, 

és president de 

l’Associació de 

Cultura Popular 

d’Ordino.

«La cultura es perverteix si l’adaptem per complaure el turista, perd l’essència»  
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REPORTATGE

Tres-centes cinquanta-nou persones van participar en la votació 

per escollir el plat més original i el més tradicional dels que es 

van presentar a la 30a edició de la Mostra Gastronòmica d’An-

dorra. Un reconeixement que va tornar a premiar Julien Vallart, 

de l’Hostal Palanques, i Josep M. Riba, de l’Hotel Coma, per 

segon any consecutiu. Aquest esdeveniment gastronòmic, que 

reuneix en un únic àpat el millor de la cuina d’Andorra, és una 

cita ineludible per a molts que, any rere any, fan que les entra-

des s’esgotin amb antelació, enguany quatre dies abans.

Ha estat una edició emotiva, on hem fet protagonistes els cui-

ners, els professionals de la restauració i la distribució, les esco-

les i els centres educatius per on han passat molts dels nostres 

cuiners. Era el moment de sentir-los, si no a tots, sí almenys una 

bona representació dels que hi han col·laborat des del principi. 

El Comú ha volgut retre’ls agraïment amb unes càpsules audio-

visuals on ens donen la seva visió de la Mostra Gastronòmica i 

l’èxit d’un format que, tot i haver evolucionat poc, encara és 

infal·lible i únic, segons els testimonis.

Enguany compartim l’èxit amb l’organització del saló gastronò-

mic Ordino Gourmet, dos dies abans de la Mostra, a càrrec de 

Menja’t Andorra. Fins a 163 persones han participat en els set 

tallers programats a la sala La Buna. Previsible, l’èxit del tast de 

formatges i dels vins d’altura. Cal destacar la varietat de pro-

ductors agrícoles i artesans que han participat en el saló, amb 

exposició i venda dels seus productes a l’Era i el pati de Casa 

Rossell. Part de la clau de l’èxit ha estat la diversitat i la qualitat 

dels productes que s’han presentat, amb un segell de proximitat 

i pràctiques ecosostenibles, a més a més de la solidaritat, amb la 

donació a una ONG de les vendes obtingudes. Unicef ha estat 

la primera entitat solidària que ha rebut un xec per valor de 

232 euros. Xocolata, confitures, cereals i mel han estat alguns 

dels productes més demanats, uns productes que han conviscut 

amb un espai temàtic dedicat a la cervesa artesana.

RECONEIXEMENT ALS COL·LABORADORS

Tres dècades de Mostra Gastronòmica d’Andorra

http://flic.kr/s/aHBqjAfgtA
http://flic.kr/s/aHBqjAfgtA
http://flic.kr/s/aHBqjAfiCT
http://vimeo.com/761844327
http://vimeo.com/761845804
http://vimeo.com/763394370
http://flic.kr/s/aHBqjAfnwf
http://vimeo.com/764098267
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ZOOM TOTS SANTS

La gent de la parròquia no va faltar a la cita, el dia 31, per celebrar la Castanyada popular a la plaça 
Major. El Comú va repartir dues-centes cinquanta paperines de castanyes.

Les graneres, les escombres naturals, van ser les protagonistes del dia de Halloween al taller que va 
organitzar La Capsa, espais de Creació. La canalla va decorar la seva pròpia escombra voladora.

La festa de la Castanyada d’enguany es va amenitzar amb una actuació musical en directe amb el Duet 
Làser, que va tocar al comunidor.

Alguns veïns es van afegir a la festa de Halloween amb decoracions a casa seva, com el balcó que es 
veu a la foto, al carrer Major, que atreia totes les mirades de turistes i veïns.

http://flic.kr/s/aHBqjAfgAz
http://flic.kr/s/aHBqjAfiRd
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ORDINO ARCALÍS

L’estació extraordinària estrena temporada amb moltes novetats

La temporada d’esquí a Ordino Arcalís arriba amb moltes novetats 

i una inversió de 2,5 milions d’euros en millores a pistes, instal·la-

cions, serveis i sostenibilitat, una xifra que dobla amb escreix la de 

l’any passat. 

Enguany, la gran novetat són els nous forfets Nord Pass i Andor-

ra Pass: el primer permet combinar l’esquí a Ordino Arcalís i Pal 

Arinsal, les estacions de les Valls del Nord, mentre que l’Andorra 

Pass inclou també Grandvalira, cosa que converteix Andorra –se-

gurament– en el primer país del món a tenir un forfet per a totes 

les estacions. Ambdós passis es poden obtenir en format multidia 

o de temporada, i aquest últim aporta, a més, avantatges com ara 

esquiar en altres estacions del món i múltiples descomptes.

La part de Planells també s’ha reformat, amb una zona de debu-

tants molt més pràctica gràcies a la instal·lació d’un nou teleesquí 

i a la renovació de la cinta de debutants. En aquesta zona també 

s’estrena el teleesquí Vailets i un nou espai de minimotos de neu 

per als més petits. També a Planells, la instal·lació de nous canons 

ha reforçat el sistema d’innivació de l’estació, gràcies al qual es 

continua garantint un mínim del 66% del domini esquiable inni-

vat. D’aquesta manera, un mínim de 18 km de pistes tenen sem-

pre prou neu de cultiu per esquiar en bones condicions. L’escola 

d’esquí i snowboard ha reordenat la zona de debutants i del jardí 

de neu, s’ha remodelat l’interior de la guarderia i s’han millorat els 

circuits infantils del Kids Forest. Per la seva banda, la Freeride Aca-

demy ha ampliat els seus serveis als joves de 13 a 18 anys. Un dels 

moments àlgids de la temporada és la parada del Freeride World 

Tour, que arriba per 9è any consecutiu a Ordino Arcalís entre el 4 i 

el 9 de febrer. Serà la tercera prova de la competició, en la qual els 

millors riders del món posaran al límit les seves capacitats. Un altre 

clàssic de l’estació ordinenca és el Trofeu Borrufa que, del 16 al 19 

de gener, arriba a la 31a edició. Durant quatre dies, els millors es-

quiadors joves es disputen la victòria en les modalitats de gegant, 

supergegant, eslàlom i combinada.

Pel que fa a la proposta gastronòmica de l’estació, és variada i de 

molta qualitat. Una bona mostra és el restaurant La Coma, que 

estrena decoració i carta, en la qual els arrossos, les carns a la bra-

sa, les pizzes i la pasta són els protagonistes. Per als amants dels 

entrepans, el millor és la proposta del restaurant Planells, basada 

en productes 100% ecològics. El Refugi de les Portelles, per la 

seva banda, ofereix una selecció de productes gurmet per esmor-

zar i combinacions elaborades i amb toc andorrà als seus plats de 

migdia i vespre. L’estació també ofereix la possibilitat de sopar a la 

muntanya pujant en eruga a la Borda de la Coma o passant una 

nit màgica al Refugi de Sorteny.

Amb aquesta oferta tan completa, Ordino Arcalís és més que mai 

l’estació més extraordinària per als amants de l’esquí i la gastrono-

mia típica andorrana. 

La renovació completa de la 
zona de Planells, amb dos nous 
teleesquís, i del restaurant La 
Coma, les principals novetats
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VIU ELS
CLÀSSICS

ONCA
PASSIONS VIENESES
1 de gener 2023 · 19 h

sextet de 
violoncels de l’onca
un concert de conte
18 de desembre 2022 · 12 h
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