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Pàg. 1

Editorial

Ens retrobem un nou any, passat l’equador del mandat, amb més del 90% dels projectes que

marxa un Pla de gestió amb dues línies de treball. La primera, centrada en els principals ODS que

vam incloure en el nostre programa electoral assolits. Amb els deures fets, seguim treballant per

us detallem en aquestes mateixes pàgines.

mantenir el model que volem de parròquia, ara Reserva de la Biosfera.

En segon lloc, i al mateix temps, hem encarregat un estudi de creixement urbanístic sostenible per

En aquest sentit, la vall d’Ordino ha viscut un punt d’inflexió des de l’octubre del 2020, quan vam

ser el màxim de respectuosos amb el nostre entorn i trobar l’equilibri davant la demanda de noves

saber que entràvem a formar part de la xarxa mundial de reserves de la biosfera de la Unesco. Ha

construccions. Així obtindrem una fotografia veraç que servirà per treure conclusions i prendre

arribat l’hora de comprometre’s més enllà del moment present i prendre decisions importants i

les mesures que calguin. Recollim aquí la inquietud d’una part de la ciutadania i us convidem a

valentes per assegurar aquest equilibri i aplicar la sostenibilitat a la gestió política i territorial des

continuar fent les aportacions que considereu oportunes per aconseguir noves fites.

de tots els àmbits públics.

La voluntat de transparència i comunicació ens ha portat a fer un recull imprès de l’informatiu

Només així, de manera transversal i colze a colze amb la ciutadania, consolidarem el futur de la

digital ‘Ordino és viu’, que vam estrenar fa un any i escaig, en plena pandèmia. La publicació,

parròquia i de les generacions que vindran. Busquem un futur sostenible, i per això hem posat en

que reprodueix en paper els articles i que, òbviament, no podrà incloure els recursos digitals, vol
arribar a tothom, sobretot a la gent gran de la parròquia menys digitalitzada.
També us presentem el pressupost aprovat per a l’any 2022, l’eina que farà possible tirar endavant
la gestió dels projectes i que preveu una inversió de 2,9 milions d’euros, que augmenta un 5,39%.

Passat l’equador del mandat,
hem assolit més del 90% dels projectes
que vam presentar en el nostre programa

Són números realistes després d’haver viscut una conjuntura excepcional per la pandèmia, que ha
provocat un canvi en la prioritat de temes. Veiem com el compromís amb el medi ambient, amb
una inversió en el transport parroquial per una mobilitat sostenible o en les instal·lacions esporti
ves per a la pràctica de l’esport, que ha passat a ser una necessitat, ocupen llocs preferents en les
nostres vides i així ho reflecteixen els pressupostos comunals.
Pàg. 2

PRESSUPOST 2022
L’exercici preveu una inversió de 2,9 M€, un 5,39% més que el 2021
La variació més important del pressupost aprovat
respecte a l’any anterior serà l’increment total de la
inversió, que augmenta en un 5,39%, amb una dota
ció aproximada de 2,9 milions. La previsió d’ingressos
és d’11.295.915 euros, un 11,10% més que l’exerci
ci anterior, com a conseqüència del creixement pre
vist del PIB en un 6%, cosa que actualitzarà la trans
ferència que rebem de Govern. Es preveuen també
una sèrie d’ingressos relacionats amb les llicències
urbanístiques, així com una recuperació moderada i
progressiva dels ingressos per prestacions de serveis.
El pressupost i la revisió del marc pressupostari es van
aprovar per majoria al Consell de Comú extraordinari
celebrat el 22 de desembre.
La consellera de Finances i Pressupost, Maria del Mar
Coma, va exposar uns números realistes, com ha
estat la tendència dels darrers anys, tot i haver de
fer front a altres necessitats sorgides de les circums

La minoria opina...
Enric Dolsa
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PRESSUPOST 2022
RESUM DEL PRESSUPOST

tàncies que vivim. Així, va explicar que les inversions

de 10.101.979 euros, que suposa un 4,96% més del

s’incrementen en la salut, les persones i el compro

pressupostat l’any anterior.

mís amb el medi ambient, com ara la millora del bus

Tal com s’ha comentat inicialment, es destinaran a in

parroquial o les inversions al CEO, lluny de fer noves

versió 2.864.000 euros i 745.000 euros a transferèn

infraestructures i equipaments. Coma va recordar la

cies de capital, és a dir, a les inversions de la manco

rebaixa del deute del 50%, amb 12 M€, dels dos úl

munitat i a l’aportació al fons de compensació, que

tims mandats i ha dit que cal adaptar-se tot i el deute

cal especificar que aquest any se n’ha modificat el

heretat. En aquest sentit, com cada any es rebaixarà

percentatge, que ha passat del 0,10% de la despesa

3 Despeses financeres

90.100,00

85.300,00

-5,33%

aproximadament 1 milió d’euros del préstec existent.

total al 0,50%.

4 Transferències corrents

666.115,00

753.795,50

13,16%

Algunes inversions ja previstes en el marc pressupos

El Comú continuarà oferint els mateixos serveis que

9.624.731,19

10.101.978,74

4,96%

790.536,00

1.133.848,00

43,43%

fins ara, a destacar en les depeses corrents: l’incre

«Coma destaca que el Comú
prioritza les inversions en les
persones i el compromís amb
el medi ambient»

ment de la despesa de funcionament derivada de
l’ampliació i reactivació del Centre Esportiu, l’incre
ment en les partides per al finançament de fires i
mercats de promoció turística i dinamització de l’ac
tivitat comercial, o la implantació d’un sistema de

tari i que es duran a terme durant aquest exercici se

gestió dels aparcaments a la via pública mitjançant

centraran en la via pública: l’ampliació del camí al riu

una app interactiva.

de Sornàs, la impermeabilització i el condicionament

Es preveu que, com que el pressupost d’aquest any

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Pressupost inicial

Pressupost

2021

2022

% Var.

9.624.731,19

10.101.978,74

4,96%

OPERACIONS CORRENTS
Despeses corrents
1 Despeses de personal

4.873.914,19

5.049.981,32

3,61%

2 Consums de béns corrents i serveis

3.994.602,00

4.212.901,92

5,46%

Ingressos corrents
1 Impostos directes

550.000,00

600.000,00

9,09%

3 Taxes i altres ingressos

2 Impostos indirectes

2.295.526,38

2.640.955,00

15,05%

4 Transferències corrents

5.883.041,59

5.598.787,95

-4,83%

5 Ingressos patrimonials

105.627,22

128.387,79

21,55%

0,00

0,00

1.937.432,00

3.609.620,00

1.923.938,00

2.864.045,00

13.494,00

745.575,00

5425,23%

542.357,45

1.193.936,05

120,14%

0,00

0,00

Resultat de les operacions corrents
OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
Ingressos
6 Alienacions d’immobilitzat

86,31%
48,86%

del parc de la Covanella i la remodelació del nucli

2022 serà deficitari de 3.390.680 euros, es finançarà

542.357,45

1.193.936,05

120,14%

antic del poble d’Ordino. Pel que fa a obres, s’inclou

en part amb romanent de tresoreria i en part, si es

Resultat de les operacions de capital

-1.395.074,55

-2.415.683,95

73,16%

la millora d’eficiència energètica en edificis propie

compleix tot el pressupost, amb la possible contrac

RESULTAT DE GESTIÓ

-1.395.074,55

-2.415.683,95

73,16%

tat del Comú i el condicionament d’un magatzem de

tació de nou endeutament cap a finals del 2022 per

Despesa per actius i passius financers

1.939.745,00

975.000,00

-49,74%

serveis, i es donarà continuïtat a la recuperació de la

un valor no superior a 555.000 euros.

8 Actius financers

979.745,00

0,00

-100,00%

pedra seca. Destaquen també per al 2022 l’impuls a

La previsió d’endeutament total del Comú seria,

8 Passius financers - Devolució préstecs

960.000,00

975.000,00

1,56%

una nova zona esportiva i la implantació de l’admi

doncs, de 12.788.000 euros, dels quals 9.733.000

RESULTAT

-3.334.819,55

-3.390.683,95

1,68%

nistració electrònica.

corresponen al préstec actual, 555.000 euros al

Ingressos per actius i passius financers

3.334.819,55

3.390.683,95

Per aquest any s’ha previst també un import de

possible nou endeutament i 2.500.000 a la part del

8 Romanent de tresoreria

1.754.312,00

2.835.779,00

61,65%

677.000 euros per al finançament de les inversions

Comú en la Societat SECNOA, cosa que suposa estar

9 Finançament extern

1.580.507,55

554.904,95

-64,89%

de la mancomunitat. La despesa corrent prevista és

al 110,15% del sostre d’endeutament.

0,00

0,00

7 Transferències de capital

RESULTAT PRESSUPOSTARI
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PLA DE SOSTENIBILITAT
El Comú d’Ordino integra en la gestió l’alineament amb l’Agenda 2030 i els ODS
SISTEMES URBANS RESILIENTS I EFICIENTS

PLANIFICACIÓ I TIPOLOGIA D’HABITATGE A POTENCIAR
I RELACIÓ AMB EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

RENOVACIÓ FUNCIONAL I ENERGÈTICA
DEL PARC D’HABITATGE

Amb l’objectiu de fer una gestió política i territorial a llarg termini, el Comú ha
MOBILITAT SOSTENIBLE

engegat un Pla de Sostenibilitat per alinear-se amb l’Agenda 2030 i els ODS. El
projecte de la Reserva de la Biosfera i un creixement urbanístic sostenible són
els principals eixos de treball. La declaració de la vall d’Ordino com a Reserva

RELACIÓ AMB EL PATRIMONI NATURAL

de la Biosfera l’octubre de 2020 va ser el punt d’inflexió per assumir aquest
compromís amb la sostenibilitat des de l’administració, que es va fer públic en
una presentació el dilluns 17 de gener. En paraules del cònsol major, J. Àngel
Mortés, «la nostra màxima responsabilitat és gestionar d’una manera sosteni

Estudi de creixement

ble el territori per garantir una herència de qualitat a les pròximes generacions

Alhora, l’estudi d’urbanisme, dins el compliment de

cal potenciar i la relació amb el planejament urbanís

d’Andorra». La cònsol menor, Eva Choy, va explicar que es tracta d’un pla

l’Agenda 2030, permetrà obtenir una imatge actual

tic, la renovació funcional i energètica del parc d’ha

transversal per preservar el territori i fer-ne una gestió orientada a la sosteni

per poder identificar les mesures i línies bàsiques per

bitatge, la mobilitat sostenible i la relació amb el pa

bilitat a llarg termini. El pla preveu dues línies de treball: vetllar per la cura i el

gestionar l’urbanisme amb criteris de sostenibilitat

trimoni natural. L’estudi i les accions que se’n derivin

manteniment del territori com a reserva de la biosfera i treballar l’objectiu i l’as

mediambiental i social. Així, es vol valorar la capaci

donaran resposta a aquests eixos.

piració d’assolir un creixement urbanístic sostenible. Prèviament a la definició

tat de càrrega de la parròquia per sostenir l’increment

El pla i el full de ruta de sostenibilitat i d’alineament

del Pla de Sostenibilitat per a la parròquia, Reserva de la Biosfera, s’ha fet una

de nova demanda d’habitatges en el futur. Per aquest

amb els ODS de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides

diagnosi d’alineament amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.

motiu, s’està fent una anàlisi demogràfica i una de

té la voluntat de ser un projecte participatiu i col·la

Feta l’aproximació, s’ha decidit posar el focus en quatre de prioritaris: ODS 6,

mediambiental i es definiran unes línies d’actuació i

boratiu amb tots els actors. En el marc de la gestió de

aigua neta i sanejament; ODS 12, producció i consum responsables; ODS 13,

un full de ruta centrat en els sistemes urbans resilients

la parròquia s’aniran abordant altres ODS per donar

acció climàtica, i ODS 15, vida d’ecosistemes terrestres. L’objectiu és la millora

i eficients, la planificació i tipologia d’habitatge que

compliment a l’Agenda 2030 i a una millora contínua.

contínua en el compromís de la sostenibilitat en el marc de la Reserva.
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INFORMADORS DE LA BIOSFERA
Marc Font: «Cal fer partícip de la missió de la reserva qualsevol ciutadà o actor»
Enginyer forestal,
fill de Sornàs.
És investigador
d’Andorra
Recerca +
Innovació.

- Quins han estat els principals esculls en el projecte?

les persones que conviuen al territori, la comunitat internacional cientí

El principal escull amb què ens hem trobat l’equip tècnic de la

fica i la resta de reserves de la biosfera del planeta, per compartir i fo

candidatura ha sigut la dificultat d’alinear les diferents posicions

mentar solucions sostenibles, en el marc dels disset ODS de les Nacions

i visions, de vegades contraposades, a causa del desconeixement

Unides. La gran diferència entre les reserves de la biosfera i qualsevol

generalitzat de la figura de reserva de la biosfera, i de la confusió

tipus d’espai natural protegit (ENP), rau en la necessitat d’incloure les

que genera el terme ‘reserva’. Utilitzant diversos exemples d’al

persones i les seves activitats com a part indivisa de l’entorn natural,

tres regions que ja fa anys que ho són, com l’illa de Menorca, Sie

mentre que els ENP acostumen a promoure’n l’exclusió.

rra Nevada o les Gorges du Gardon, s’ha pogut il·lustrar el con
cepte a la pràctica i resoldre la majoria d’incerteses i reticències.

- Quins valors ens han fet mereixedors d’aquest reconeixement?
Deixant de banda la important diversitat florística i el seu ric patrimoni

Marc Font ha impartit una formació amb agents del medi am

- Per què ens hauria d’interessar ser reserva de la biosfera?

cultural, considero que el detonant al reconeixement ha estat la tra

bient i informadors turístics del Comú d’Ordino per esdevenir in

Més enllà del reconeixement que suposa l’aval de la Unesco com

jectòria històrica d’Ordino, en termes d’esforç i voluntat, per conèixer

formadors de la Reserva de la Biosfera. Va coordinar la candida

a regió model compromesa amb la sostenibilitat, ser reserva de

i gestionar els recursos en pro de la sostenibilitat, així com el fet de

tura parroquial que va acabar dolçament amb la declaració de la

la biosfera valora l’aposta conjunta entre totes les comunitats

disposar d’instruments legals i tècnics que han permès materialitzar-ho.

vall com a Reserva de la Biosfera l’octubre del 2020. Actualment

i actors del territori per afrontar els reptes socials, ambientals i

En són bons exemples el Parc Natural de Sorteny, el Pla d’Ordenació i

està immers en la candidatura nacional.

econòmics que vindran fruit del canvi climàtic, de la globalització

Urbanisme, el Pla de Gestió i Millora Forestal, la Taba o totes les lleis i

i de la pèrdua de biodiversitat. És una oportunitat per repensar,

ordinacions aplicables en aquest sentit. En essència, el reconeixement

- Què és un informador de la Reserva de la Biosfera?

analitzar i compartir solucions encaminades a gestionar els re

respon al fet que ja fa anys que es comporta com a tal.

La figura d’informador de la reserva neix de la necessitat d’infor

cursos naturals per garantir un futur pròsper sense comprometre

mar tots els usuaris i visitants del territori sobre els seus valors i

les pròximes generacions. Ser reserva de la biosfera transmet un

- Què tenim al full de ruta i quin camí ens queda per recórrer?

involucrar-los-hi, i també de fomentar actituds per corresponsa

missatge molt potent al món: «Els ciutadans i ciutadanes d’Ordi

Actualment estem en la fase inicial del Pla de Gestió de la Reserva, que

bilitzar-los amb Ordino i les seves comunitats. Es tracta, doncs,

no estem decidits a seguir treballant per atènyer l’equilibri entre

recull els eixos d’acció que s’han d’implementar en els pròxims deu

de fer partícip de la missió i la funció de la reserva qualsevol

el desenvolupament socioeconòmic i la conservació dels actius

anys. Són accions fruit del procés participatiu multisectorial fet durant

ciutadà, actor o visitant, per promoure petits canvis de conscièn

naturals i culturals que ens han permès arribar on som».

la candidatura i que, mitjançant taules de treball, es van desenvolupant.

cia que millorin la sostenibilitat del territori. Qualsevol persona

Dedicarem els esforços a informar la ciutadania i el teixit econòmic per

pot esdevenir informador de la reserva. De fet, l’escenari ideal

- Quina és la diferència més important entre què és i què

crear aliances a llarg termini que permetin treballar projectes de certa

és aquell en què tothom coneix, aplica i comparteix els valors de

no és una reserva de la biosfera?

complexitat, com la certificació de productes i serveis locals amb la ga

reserva de biosfera d’Ordino.

Una reserva de la biosfera és una eina de diàleg i consens entre

rantia de la marca de la reserva de biosfera d’Ordino.
Pàg. 6

LA CAPSA, ESPAIS DE CREACIÓ
La Capsa, Espais de creació de les Valls del Nord neix el 2013 amb la voluntat de ser alguna cosa més
que una escola d’art, sense perdre de vista l’objectiu pedagògic ni deixar de ser un servei públic destinat
a l’ensenyament de disciplines artístiques. El servei està mancomunat entre els comuns de la Massana i
Ordino i es basa en una oferta d’ensenyament de qualitat per a infants i adults. Amb la inauguració de
l’edifici sociocultural L’Estudi va trobar la ubicació definitiva a la segona planta d’aquest singular edifici.
L’Estudi acull altres serveis que depenen de l’àrea de Cultura, com la biblioteca i la ludoescola.

ARTISTES EN ACTIU
Un dels principals valors afegits que aporta La
Capsa, Espais de creació, és l’equip docent, for
mat per artistes en actiu. La directora, Rosa Mujal,
s’ha nodrit de noms que podem trobar a la car
tellera d’exposicions. Mujal, pintora, és respon
sable de l’aula de pintura i dibuix i alhora expo
sa els seus treballs amb regularitat. L’il·lustrador
i dibuixant Martín Blanco o el fotògraf Jean-Luc
Herbert són altres professors.

MULTIDISCIPLINÀRIA
L’ensenyament de les disciplines artístiques a La Capsa no es
limita a les arts visuals; l’escriptura creativa, amb la lectora
professional Elena Aranda, i les arts escèniques, amb Girasol
Blanco, també hi tenen cabuda. Una característica de l’escola
d’Ordino és precisament encaixar altres disciplines creatives a
demanda dels alumnes.

TALLERS MONOGRÀFICS
Un altre punt fort són els monogràfics, gràcies als quals alum
nes i professors estan en constant reciclatge, comparteixen
inquietuds amb altres creatius i, en funció dels interessos de
l’alumne, amplien l’oferta formativa amb assistència puntual
a l’escola.
D’aquí sorgeixen els Dissabtes d’Art, que es programen amb
aquesta voluntat de facilitar al màxim l’ensenyament plàs
tic. Són ideals per a aquelles persones que no poden assistir
amb regularitat a les classes. Les propostes són temàtiques, i
s’organitzen dissabtes en família amb una proposta plàstica
gratuïta, dissabtes de costura amb Montse Sabio, i aquesta
temporada s’han estrenat els dissabtes de tint amb Sara Valls,
que treballa amb pigments naturals i estampació botànica.

ACTIVITATS GRATUÏTES
Al llarg de l’any s’organitzen moltes sessions plàstiques gratuï
tes integrades als programes que es dissenyen des del Depar
tament de Cultura. Són tallers temàtics, que acostumen a ser
familiars, per Nadal, Carnaval, Pasqua o Tots Sants.

EXPOSICIONS I PROMOCIÓ ARTÍSTICA
L’Estudi, des de la seva inauguració, fa de sala d’exposicions.
S’aprofita l’escala de l’edifici vertical per exposar-hi treballs de
diferents artistes i alumnes. La sala La Buna ha estat un altre
espai extern on s’han fet exposicions d’artistes i alumnes de
La Capsa.

Pàg. 7

CATALINA
VARGAS
CAMPOS
EXPOSICIÓ «BELIEVE IT»
DE L’1 AL 26 DE FEBRER
Edifici sociocultural L’Estudi
Trobada amb l’artista l’1 i el 15 de febrer
a les 18 h amb reserva prèvia al tel. 324 558.
Horari de dilluns a divendres,
de 9 a 20 h, i dissabte de 9 a 13 h.
Aforament limitat.
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REPORTATGE
Ordino treballarà per entrar a la xarxa Best Tourism Villages

El reconeixement d’Ordino com a destinació privilegiada con

El Ministeri de Turisme va felicitar el Comú per la qualitat del

tiu és construir un model de turisme sostenible, que convisqui

tinua després d’haver estat nomenada per la Unesco Reserva

dossier de candidatura presentat, que ha permès entrar en

amb la preservació i la conservació dels paisatges, del patrimoni

de la Biosfera. L’Organització Mundial del Turisme acaba de

aquesta xarxa de qualitat turística. De les 174 candidatures, 44

històric i cultural i dels valors i les activitats locals. La feina con

seleccionar la parròquia d’Ordino per entrar a formar part del

han obtingut la puntuació mínima exigida (80/100), i Ordino

junta amb aquest organisme expert contribuirà a desenvolupar

programa Upgrade de la xarxa Best Tourism Villages by UNWTO

formarà part de la llista de l’Upgrade. El programa oferirà asses

l’estratègia Biosfera, que implica més accions des del Comú

(World Tourism Organization). El veredicte es va conèixer en el

sorament els mesos vinents per millorar alguns criteris, analitzar

d’Ordino.

marc de la 24a Assemblea General de l’Organització Mundial

el dossier i detectar els punts de millora, sempre en benefici

El segell Best Tourism Villages reconeix els pobles que cons

del Turisme en la sessió «Construir el futur: innovació, educació

del turisme de la parròquia com a motor de desenvolupament

titueixen exemples notables de destinacions de turisme rural

i desenvolupament rural», en la qual s’han anunciat els guardo

i benestar rural. La mediació permetrà assolir en un futur el

amb mèrits culturals i naturals que preserven i promouen els va

nats de la iniciativa pilot Best Tourism Villages by UNWTO 2021.

distintiu Best Tourism Villages.

lors, els productes i l’estil de vida rurals i comunitaris. D’aquesta

L’acte va tenir lloc a Madrid el 2 de desembre i va comptar amb

El cònsol major, J. Àngel Mortés, va acollir la notícia amb op

manera, també reconeix els pobles que mantenen, en fomentar

la participació del ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jor

timisme: «Valorem molt positivament el nomenament que re

el turisme com un dels motors del desenvolupament rural i el

di Torres Falcó. La xarxa Best Tourism Villages ens deixa ben a

coneix el treball previ i ens encoratja a continuar treballant per

benestar de les comunitats, un compromís amb la sostenibilitat

prop d’obtenir aquesta distinció de prestigi internacional.

aconseguir la candidatura en un futur a curt termini». L’objec

en tots el aspectes: econòmic, social i ambiental.
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GENT GRAN
Antoni Cabó, usuari 3.000 de l’aplicació Ordino és viu

AGENDA
CASA PAIRAL

2 febrer
Creps per
la Candelera

17 març
Calçotada a
Os de Civís
L’ús de les eines digitals està cada dia més estès entre la gent gran.

3.000, va lliurar a Cabó dues entrades per a la mina de Llorts i un lot

Així ho demostra la descàrrega 3.000 de l’app Ordino és viu pel veí

de productes de marxandatge de l’Oficina de Turisme. «És una manera

d’Ordino Antoni Cabó. Tot i ser d’origen català, resideix a Andorra i vol

d’agrair públicament la fidelitat dels usuaris que donen vida a l’aplica

mantenir-se informat i al dia. Cal dir que Cabó s’ha integrat molt acti

ció», va explicar Herver. Cabó ha reconegut que, amb l’actual bombar

vament a la parròquia i ha participat de la vida cultural en nombroses

deig d’informació, li és molt pràctic accedir a les notícies actualitzades

ocasions, com ara en representacions populars com els Contrabandis

a través d’aquesta aplicació. L’app Ordino és viu va entrar en funciona

tes i l’Óssa. També és conegut pel seu vessant esportiu, amb participa

ment el desembre del 2017 i amb aquesta nova descàrrega ha arribat

ció a l’Andorra Ultra Trail, i pel seu esperit voluntari quan va ajudar en

als 3.000 usuaris. L’objectiu és mantenir informada la ciutadania amb

l’arribada del Tour a la parròquia el 2016. El conseller de Comunicació

els missatges push, permetre l’accés als esdeveniments més importants

i Sistemes d’Informació, Xavier Herver, en agraïment a la descàrrega

que tenen lloc a la parròquia i enviar les incidències de la via pública.

21-23 març
Visita
al balneari
Vichy Catalan
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L’ENTREVISTA Gerard Puig
«Cal vocació de servei, perquè quan ets al carrer mai saps què et trobaràs»
D’Arenys
de Mar,
apassionat
de la muntanya.
Fa dos anys i mig
que és agent de

a cobrir l’expedient. Quan ets al carrer o has d’aturar un vehicle,

l’esquí de muntanya i també la bicicleta de carretera. La febre

mai saps què et trobaràs. O per exemple quan hi ha un accident,

Jornet em va fer descobrir Andorra de veritat, els paisatges i la

l’agent és el primer que hi arriba, lògicament per proximitat i co

dimensió de la natura. Vaig fer tres trails, la Marató dels cims amb

neixement de la parròquia. Quan vivia a Arenys treballava a la

l’Andorra Ultra Trail, la Volta als Ports, i segueixo...

Creu Roja i sempre m’ha interessat ajudar els altres. Per aquest
motiu és important que els agents tinguem més autoprotecció, és

- D’Arenys de Mar a Andorra hi ha un canvi radical d’en-

una mancança que està sobre la taula i s’hi està treballant.

torn...
Entremig vaig viure tres anys al Pallars; estava enamorat del Piri

circulació a Ordino.
- Això voldria dir més competències...

neu català, fins que he descobert Andorra, i ha estat una sorpresa

Sí, potser no per a tots, però sí que hi podria haver una especia

impressionant. De fet, soc un enamorat d’Ordino, per com s’ha

- De la seva feina i el dia a dia de ser agent, què és el que

lització en funció de les tasques, l’edat... Per això en altres llocs

conservat la parròquia, i la intenció és acabar vivint aquí, que és

més li agrada i el que menys?

de més població, les atribucions són diferents i jo crec que amb

on treballo. Em sento un privilegiat, aquí, no ho canvio per res!

M’agrada tot, de la meva feina, excepte que alguns ciutadans

el temps aquí també arribarà. Ara, si t’agrada, és una feina molt

pensin que hi som només per tocar la butxaca. Per mi, el més

gratificant, i permet tenir temps lliure.

important és servir el ciutadà, l’atenció que dones a les persones
que puguin necessitar-la, en definitiva, ajudar la gent. I ho fem

- Per això té un perfil molt actiu a les xarxes socials?

més sovint del que es podria pensar... a vegades la nostra feina

Té a veure amb el meu passat. Vaig ser guitarrista de metal més

es torna invisible.

de tretze anys i amb l’últim grup vaig deixar la música a punt de
publicar el primer disc. M’ocupava de gestionar les pàgines de

- Just arriba de fer educació viària amb la canalla.

fans, el bloc i les xarxes socials de la banda. Actualment twitter és

Sí, vaig fer el curs l’any passat i m’agrada molt estar amb els nens.

la xarxa que més utilitzo. M’agrada compartir fotos de muntanya

Per la pandèmia hem pogut fer poques classes. Contràriament

i del meu dia a dia. Quan vaig arribar al país, el Josep Tomàs, el

al que podria semblar, es mostren molt interessats i participatius,

meteoròleg, me’n demanava moltes per publicar-les a ATV.

són divertits i espontanis. És important fer aquesta feina pedagò
gica per tenir més bons conductors al volant el dia de demà.

- I ha substituït l’adrenalina del heavy metal per la dels esports de muntanya...

- Cal vocació de servei per portar un uniforme?

Això mateix. Les hores que dedicava als assajos diaris les he subs

Sense cap mena de dubte; si portes un uniforme no hauries d’anar

tituït pels esports de muntanya. M’interessen les curses de trail,
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ORDINO ARCALÍS
Homenatge als pioners en el 30è aniversari del Trofeu Borrufa
L’organització del Trofeu Borrufa, el Comú d’Ordino i el Govern
d’Andorra van homenatjar els pioners de la cèlebre competició
d’infants en el seu 30è aniversari pel destacat paper que han
tingut tots ells en la creació i el desenvolupament del Borru
fa durant tots aquests anys. L’acte de reconeixement a Patrick
Toussaint, Josep Saura, Jaume Rifa, Josep Maria Font, Carmela
Fernández i Jean-Claude Montané (que no va poder assistir-hi)
es va celebrar a la Sala del Consell del Comú d’Ordino, en l’úl
tima jornada del Trofeu, el 27 de gener, i va comptar amb la
intervenció del director de màrqueting de Grandvalira Resorts,
David Ledesma, la cònsol menor del Comú d’Ordino, Eva Choy,
i la ministra de Cultura i Esports del Govern d’Andorra, Sílvia
Riva. David Ledesma, com a conductor de l’acte, va voler des
tacar el llegat dels pioners, que «és molt gran, més del que la
gent es pot arribar a imaginar». «Vosaltres vau plantar la llavor
i avui n’estem recollint els fruits», va afegir el director de màr

aquests actes al poble». També es va reconèixer la tasca duta

ment que, meravellats per l’essència de la competició, van de

queting de Grandvalira Resorts, que va assegurar que «l’esperit

a terme pels col·laboradors del Trofeu Borrufa: Crèdit Andorrà

cidir portar una cursa similar a Andorra. Juntament amb Josep

amb què vau fundar el Borrufa encara és ben viu».

(representat a l’acte pel seu director de Comunicació Corpora

Maria Font Piu, que ja gestionava l’esquí escolar aleshores, van

Riva va agrair la tasca de tots els pioners i col·laboradors des de

tiva, Màrqueting i Nous Canals, Joan R. Mas), SECNOA-SAETDE

crear el Trofeu Borrufa, la primera edició del qual es va celebrar

la creació del Borrufa («trenta anys es diuen aviat») i va ressal

(representat pel Business Development Manager, Xavi Salinas),

el gener de 1993 i per a la qual va ser inestimable el suport del

tar la seva importància en «la difusió de l’esquí entre la canalla

la Federació Andorrana d’Esquí-FAE (representat pel seu presi

Comú d’Ordino, encapçalat en aquell moment per Josep Duró.

d’Andorra» i en «la creació del voluntariat, que també fa possi

dent, Josep Pepi Pintat), l’ECOA (representat per Meri Santuré),

Ja des d’aquella primera edició, el Borrufa ha format part del

ble el trofeu i sempre de manera desinteressada».

Andorra Telecom i Nord Andorrà (representat pel director ge

calendari FIS, la qual cosa ha atret des de sempre participants

Eva Choy, per la seva banda, va destacar la consolidació de la

neral, David Forné).

de països de tot el món com França, Espanya, Bèlgica, Mònaco,
Països Baixos, Txèquia, Letònia, Gran Bretanya, Argentina, Xile,

competició i les tres dècades de recorregut, en què el Comú
d’Ordino ha estat compromès des del primer dia. «El poble

Trenta anys fomentant l’esquí infantil des d’Ordino Arcalís

Israel o Austràlia, que, juntament amb Andorra, van competir

d’Ordino ha tingut el plaer de ser sempre el lloc d’inauguració

L’any 1992, Patrick Toussaint i Jean-Claude Montané, entrena

en l’edició inaugural. El Trofeu Borrufa s’ha consolidat com una

i clausura d’un trofeu amb el qual ens hem emocionat i vibrat.

dors de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), van assistir al

competició de referència i una cita ineludible del calendari d’es

Aquest any no ha pogut ser, però segur que tornarem a fer

Trofeu Topolino, una cursa infantil a Itàlia. Va ser en aquell mo

quí infantil.
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ENTRADA LLIURE
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