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FENT FRONT A LA COVID-19

Un cop la COVID-19 va irrompre com un tsunami en les nostres vides, des del Comú s’han adoptat tot un seguit de mesures per combatre la propagació tot seguint la línia
del què ha anat marcant el Govern. Igualment, la societat civil s’ha mobilitzat amb diferents accions per demostrar que sense unió és complicat fer front als problemes.
El cònsol major, en previsió que un cop superada la crisi sanitària tocarà remar de valent en l’àmbit econòmic, ja ha anunciat l’aprovació d’un pressupost que tindrà en compte
els efectes de la pandèmia a nivell social i financer.

Obres

Manteniment

Cultura

Esports

El Comú informa els veïns de
l’avinguda Francesc Cairat de les
mesures pensades pel Govern amb
l’entrada del nou tram de la CG-1
comprès entre el carrer Isidre Valls
i la nova rotonda situada a l’antic
pont del Solà. La ciutadania reclama
l’acabament del vial.

La neteja general de la parròquia,
el manteniment i la millora del
mobiliari urbà han estat les primeres
accions del consolat i es té la
intenció que sigui una de les tasques
cabdals a dur a terme durant tot
el mandat.

La COVID-19 ha frenat en sec totes les
activitats però fins la seva arribada el
calendari cultural de la parròquia ha
estat força intens amb exposicions,
actuacions musicals, presentacions i
d’altres activitats desenvolupades a
l’entorn del Centre cultural.

Sant Julià de Lòria ha registrat en el
primer trimestre de l’any una intensa
activitat esportiva amb proves tan
diverses com ara l’Skimo, el Trial
Jonathan Almarcha i la Festa del
Nòrdic que va unir durant un cap de
setmana Naturlandia amb el centre
de la parròquia.

CARTA DEL
CÒNSOL MAJOR
Hble. Sr. Josep Majoral Obiols

Benvolguts conciutadans,
És un plaer adreçar-me a vosaltres per presentar-vos aquesta
nova iniciativa que va en la línia de ser una administració
propera, dinàmica i transparent com vam dir abans de concórrer
a les eleccions. Amb aquest butlletí trimestral volem aproparvos tota la gestió que fa el Comú. El seu nom ja és força indicatiu
de que la nostra intenció és que en tot moment sapigueu què
fem, perquè ho fem i a on ho fem. EL COMÚ AMB TU és una
eina de comunicació més que ve a sumar-se a la nostra web
corporativa i a les nostres xarxes socials.
En paral·lel a la comunicació constant que també fem a través
dels mitjans de premsa del país, creiem que el millor és que
conegueu de forma directa i a través d’un canal propi les
diferents accions que anem fent amb l’objectiu de millorar la
vostra vida. En el present número, el primer dels quatre que
editarem cada any, trobareu que en aquests tres primers mesos
hem fet accions que ajuden a una millor convivència i qualitat
de vida.
Malauradament, la crisi de la COVID-19 ha suposat un fre per a
tota l’activitat i a hores d’ara és aventurat avançar quan tornarà
tot a la normalitat. El que és segur és que l’afectació econòmica
deguda a l’aturada de país serà de proporcions considerables.
En aquest sentit, el pressupost 2020 aprovat el 9 d’abril ja
inclou els efectes de la pandèmia per garantir els pagaments
més necessaris. Seran uns comptes sustentats per tres pilars
bàsics: les partides socials, la injecció de diners al sector privat
i les necessitats pròpies de l’administració. Així doncs, caldrà
repensar projectes i obres en funció de les necessitats i els
diners disponibles.
El format del butlletí -que tindreu a la vostra disposició a la
nostra web corporativa www.santjulia.ad- és digital perquè
al mateix temps que pensem que és més directe, ens permet
estalviar els costos d’impressió i repartiment que comportaria
fer-ho en paper, i també és molt més sostenible.
Soc coneixedor que en anteriors administracions s’han editat
revistes que recollien l’activitat comunal, però cap d’elles ha
tingut una periodicitat tan curta tot perseguint l’objectiu que
els temes perdin el mínim d’actualitat. El butlletí trimestral
era un compromís electoral però el seu rerefons, que no és
un altre que posar en coneixement del ciutadà què fa l’entitat
encarregada de vetllar pel seu dia a dia, és també un exemple
de transparència, factor que penso que ha de ser inherent a un
càrrec com que el m’honora representar.
Així doncs, espero que us agradi aquest disseny directe i fresc
on les imatges predominen lleugerament sobre el text i també
us obro la porta a que feu servir els canals de comunicació que
teniu amb nosaltres a fi de fer comentaris i aportar millores en
vistes a properes edicions.
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El Comú s’ha sumat amb celeritat als protocols establerts pel Govern com a mesura
de contenció de la COVID-19
Davant l’amenaça de la malaltia Covid-19, més coneguda com a coronavirus,
el Govern va publicar el 13 de març un decret mitjançant el qual anunciava la
creació d’un comitè tècnic de seguiment i un paquet de mesures preventives
per frenar la propagació del virus que han anat evolucionant en funció de la
situació. Així doncs, com no podia ser d’una altra manera, des de l’endemà
mateix el Comú ha anat prenent decisions en aquesta línia. En un primer
moment es van tancar tot els equipaments d’ús públic com ara l’escola bressol,
el Centre cultural, el Centre Esportiu, l’oficina de Turisme i la Llar de Lòria fins
l’endemà que el Govern decretés l’aixecament de les mesures especials. També
es van intensificar les tasques de neteja i desinfecció de carrers, espais públics
i parades de bus per evitar al màxim la propagació del virus.
Posteriorment, i atenent l’evolució de la crisi es van adoptar d’altres mesures
entre les quals destaca la de reduir la presència de personal a les dependències
comunals. D’aquesta forma, alguns departaments van quedar en serveis
mínims mentre que d’altres van continuar exercint les seves funcions a través
del teletreball. Igualment, i en compliment de la màxima de la crisi de restar
confinat a casa, el personal de més de 60 anys i els afectats per determinades
patologies van seguir aquesta mateixa directriu. Malgrat tot, el Comú ha
continuat treballant i prestant els serveis habituals, tot i que sí que hi hagut
restriccions lògiques degudes a l’excepcionalitat del moment.
Aquestes darreres, adoptades en simetria amb la resta d’administracions de
l’Estat, han estat la gratuïtat de les zones blaves i l’aixecament dels controls
per part dels agents, la clausura de parcs infantils, berenadors, espais públics
i mobiliari urbà.

Dies més tard, també es van aixecar les barreres de l’aparcament comunal del
Prat Gran per permetre l’estacionament gratuït. També es va llençar una crida
conjunta amb els sis comuns restants per tal que la gent no diposités objectes
voluminosos a la via pública.
Ja amb l’aprovació per part del Consell General de les lleis de l’estat d’alarma
i de mesures urgents per reduir l’impacte econòmic, els cònsols van convocar
els caps de departament per situar-los i demanar-los la màxima implicació i
col·laboració davant la situació.

La corporació ha continuat
treballant i prestant els serveis
habituals
La trobada va tenir lloc al vestíbul del Centre cultural on tothom va anar
degudament equipat i es va mantenir la distància mínima entre persones.
A més, el cònsol major va demanar els presents que anessin pensant en els
possibles canvis que caldrà implementar en el pressupost 2020 atès que la
crisi del virus ha modificat substancialment, al menys a curt i mig termini,
les necessitats econòmiques i socials dels habitants de la parròquia.
En paral·lel, des del Comú s’insisteix que mentre duri aquesta situació la població
segueixi al peu de la lletra les indicacions que vinguin per cabals oficials. És la
millor forma de superar aquesta adversitat i buscar un futur millor per a tots.

Mesures d’entreniment i esbarjo
A banda de les mesures bàsiques adoptades per totes les administracions davant
la crisi de la Covid-19, el Comú ve oferint un paquet de serveis completament
gratuïts per fer més agradable el confinament a les llars. D’aquesta manera,
des de l’Escola d’Art, la Biblioteca i l’Escola Bressol s’ofereixen continguts a través
de les xarxes socials. L’objectiu és donar idees d’activitats plàstiques o receptes
fàcils que es puguin fer a casa amb materials i objectes quotidians per fer més
agradable el confinament.
A la Llar de Lòria, s’han impulsat cursos de dansa, ioga i d’altres disciplines en
format audiovisual tramesos pel Canal Lòria, els continguts del qual es poden
veure íntegrament a tot el país gràcies a un acord amb Andorra Telecom. Des del
departament de Social es fan trucades periòdiques als col·lectius vulnerables
per copsar si tenen cobertes les necessitats d’alimentació i farmàcia. El Centre
Esportiu també s’ha sumat organitzat classes i exercicis de rutina per fer a
casa. Les entitats tampoc han volgut deixar passar l’ocasió per mostrar-se
solidàries i l’Esbart Laurèdia també ha fet la seva proposta. El seu director
Jaume Torra ha penjat un vídeo en què ofereix fer classes de dansa a través
d’Instagram. Tota la informació al respecte la podeu trobar a www.santjulia.ad
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Iniciativa voluntària per fer mascaretes
El conseller general Roger Padreny ha impulsat una iniciativa de voluntariat per
confeccionar mascaretes de protecció facial destinades a totes aquelles persones
exposades diàriament a la Covid-19 o bé a les més vulnerables. En cap cas són per al
personal sanitari. En aquest sentit, dos tallers de confecció de la parròquia i l’Escola
d’Art s’han sumat tot seguint les indicacions i recomanacions del ministeri de Salut.
Els interessats han rebut lots de teles per elaborar-les i un cop fetes s’ha fet la
recollida per lliurar-les a les autoritats governamentals. En el moment de redactar
aquestes línies ja s’havien fet un total de 5.000 unitats. Si es vol adquirir mascaretes,
s’ha d’enviar un correu electrònic a la següent adreça: mascaretescasolanes@govern.ad

Dos tallers de confecció de la parròquia i
l’Escola d’Art s’han sumat a la iniciativa

Un vídeo realista per conscienciar
i animar la gent
Tot just una setmana després que el Govern endurís les mesures per frenar
l’expansió de la COVID-19, el cònsol major es va adreçar als ciutadans de la parròquia
a través d’un vídeo difós per les xarxes socials. En la seva intervenció, que va tenir
prop de 3.000 visionats durant les primeres 24 hores, Josep Majoral va exposar amb
realisme el moment que s’estava vivint i va tenir paraules d’elogi per “la resposta
responsable i mesurada” de la ciutadania laurediana. I va posar com a exemple el
fet que dos tallers de confecció de la parròquia i de l’Escola d’Art se sumessin a la
iniciativa de fer mascaretes.

La unió de tots és el més important
per superar el problema més important al que
el nostre país s’ha enfrontat en dècades
Igualment, el mandatari va fer una crida a la responsabilitat tot exhortant la gent a
quedar-se a casa i va fer valer el lema de la bandera andorrana Virtus Unita Fortior
per fer palès que la unió de tots era el més important per superar el problema més
important al que el nostre país s’ha enfrontat en dècades.
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Assegurar el terreny
de La Portalada
costarà prop de quatre
milions i mig d’euros
El Govern ha licitat durant aquest primer trimestre
de l’any els treballs per assegurar el terreny de
La Portalada, tot i que amb la problemàtica de la
COVID-19 el periode d’adjudicació es pot veure
afectat. La constructora haurà d’assegurar que
la CG-1 pugui disposar de dos carrils excepte
moments puntuals en uns treballs que s’han
quantificat en 4.397.199,49 euros i que constaran
de dues fases amb un període de durada de
dotze mesos. En primer lloc, s’han de fer els
treballs necessaris per consolidar la zona
soterrània, el que queda per sota de la carretera,
tot consolidant el mur existent actualment i,

Un tram de la carretera
d’Os a l’alçada d’Aixovall,
serà més ample i tindrà
noves infraestructures

El Comú bifurca en dos
nivells el traçat d’accés
i de sortida de la
carretera de Nagol

Tant la deixalleria com l’indret
on va tenir lloc l’esllavissada
quedaran inutilitzats

Al mes de febrer van començar els treballs
d’eixamplament d’un tram de la Carretera General 6
a l’alçada d’Aixovall, en concret el que va de la rotonda
de la General 1 fins uns terrenys privats que ara
acullen una empresa de construcció. A banda de

L’accés al quart de Nagol presentava des de feia
anys dificultats a l’inici de la carretera CS-120 donat
l’estretor del pas que hi havia a l’alçada de l’església de
Sant Bartomeu. Els treballs permetran l’eixamplament
d’un important tram d’aquesta via i de pas establir

alhora, col·locar els ancoratges que de forma
definitiva serviran per substituir els actuals,
provisionals i que ja haurien d’haver estat
rellevats fa anys, encara que de moment van
responent bé. Després cal construir un mur de
formigó armat i uns 150 metres de llargada, que
ha de discórrer en paral·lel a la carretera i que
ha de servir per substituir la protecció actual,
formada en part per mòduls de fusta, en part
per blocs de formigó.

Es guanyarà amplada de via i
s’implementen diversos serveis
guanyar amplada, està prevista la instal·lació de
voravies, enllumenat públic, aigua potable i separació
d’aigües pluvials i residuals. És una obra molt
necessària en una via que malgrat ser secundària
registra importants nivells de trànsit ja que, a banda
d’acollir diverses empreses, comerços i el centre de
formació professional, és la única carretera asfaltada
per arribar a Os de Civís.

La calçada tindrà dos nivells i es
millorarà notablement l’accés
uns nous accessos de sortida i entrada a la carretera
bordejant el temple. Així, el traçat de pujada es
manté com estava però només amb un sentit
únic, mentre que per baixar es deixarà l’església
a mà esquerra per accedir a l’avinguda Verge de
Canòlich. Això comportarà que la calçada tingui
dos nivells i una notable millora dels accessos.

Habilitat un pas alternatiu en un tram de carretera de
Fontaneda per evitar un tram de la via que està malmès
Un tram del ferm de la carretera CS-140, situat uns
metres abans del trencant que dóna accés al poble de
Fontaneda, està molt malmès i representa un perill per
a la seguretat vial. En aquest sentit, el Comú –que té
la titularitat de la via- va posar-ho en coneixement del
Govern que va iniciar a mitjans de febrer uns treballs
per habilitar un pas alternatiu d’uns 80 metres de
llargada i 4 d’amplada a tocar de la carretera.

Els cònsols van informar
dels treballs els veïns del quart
en una reunió exprés
Es tracta d’una actuació provisional que permet el
trànsit de vehicles lleugers per la zona amb la màxima
seguretat, mentre no es procedeixi a la licitació de
les obres definitives de millora de la calçada. I així ho
van posar els cònsols en coneixement dels veïns en
una reunió exprés celebrada l’endemà de la trobada
amb l’executiu que n’és l’encarregat del manteniment.
Els treballs van tenir una durada de tres setmanes.
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El Comú va explicar als veïns de
Francesc Cairat els canvis viaris producte
de l’entrada en funcionament del nou vial
El Comú va convocar a primers de març els veïns de l’avinguda Francesc Cairat a una
reunió per explicar-los els canvis viaris que comportaria la posada en marxa del nou
vial i les proves pilot de trànsit previstes per Mobilitat.
Al voltant de 150 persones van acudir a la cita a l’auditori Rocafort del Centre cultural
on van escoltar atentament les explicacions del cònsol major, Josep Majoral que es va
ajudar d’una projecció en pantalla amb plànols de la zona per fer-ne més entenedora
l’exposició. Igualment, el cònsol va pendre nota amb atenció tots els neguits dels
assistents i va traslladar-los al Govern.
La nova desviació va entrar en marxa
Els veïns reclamen l’acabament
el 16 de març. El nou tram inclou de
de les obres més enllà
manera permanent dos carrils de
de proves pilot
baixada entre la plaça Laurèdia i la
rotonda d’accés a Fontaneda, que
passen a enllaçar-se amb els dos ja
existents fins a la frontera, mentre que el tram de l’avinguda Francesc Cairat comprès
entre la rotonda del pont del Solà i el carrer Isidre Valls té dos carrils únicament de
pujada. Les proves pilot que el Govern volia posar en marxa pel pont de Sant Josep
i que no van tenir lloc degut a la crisi del coronavirus, estableixen que quan hi hagi
molta afluència de turistes s’habiliti un carril reversible fins arribar a la plaça Laurèdia.

Els treballs han costat 7,7 milions
d’euros i el túnel costaria 25.
El plantejament del Govern
és que si les proves pilot de
trànsit funcionen i s’atenuen
els embussos es plantejarà
la possibilitat de no acabar
el vial tal com estava previst
inicialment. Una possibilitat

que té l’oposició frontal dels
veïns que en la reunió van
deixar clar que la prioritat és
que l’executiu acabi l’obra més
enllà dels resultats que se
n’extreguin de les proves pilot.
La previsió per prendre una
decisió final per part del Govern
és de sis mesos.
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Els cònsols i els Reis d’Orient visiten els padrins de la Llar
Com és tradició la vigília de Reis, ses majestats els Reis d’Orient visiten la Llar de Lòria acompanyats de les autoritats
encapçalades pels cònsols. Josep Majoral i Mireia Codina es van estrenar en aquesta activitat fixa en l’agenda de
cada any i van compartir amb els padrins un berenar.

La Germandat de Sant Sebastià reparteix 2.500 racions
d’escudella
Com cada 20 de gener, la Germandat de Sant Sebastià va repartir escudella a tots els assistents que es van voler aplegar
a la plaça de la Germandat. Aquest any, es van preparar 2.500 racions i des de bon matí que les fogaines van començar a
fumejar perquè la vianda estigués llesta al migdia. L’escudella de Sant Sebastià és tradició molt arrelada a la parròquia,
un acte que organitzen conjuntament la Germandat i el Comú i que aquest 2020 ha arribat a la 32a edició. Durant el tast,
el cònsol major, Josep Majoral, la va definir com una diada “molt de poble” tot recordant “els valors d’ajuda mútua
entre veïns que van inspirar la creació de l’agrupació” i afirmant que és “un bon dia per a recordar-los”. L’acte també
va comptar amb la presència de diferents autoritats de la parròquia i del país.

Casa Comuna acull
la sessió de jurament
de diversos càrrecs
La primera sessió de Comú del mandat va servir
perquè juressin o prometessin el càrrec la interventora,
Montserrat Neras, la secretària general, Judith Albós
així com els manadors i deseners dels diferents
quarts de la parròquia. Alguns d’ells mantenen
el càrrec mentre que d’altres s’han renovat.
Tots dos càrrecs són persones jurades directament
pel Comú i tenen com a funció principal la
tramesa de manaments, comunicacions, avisos i
altres disposicions als veïns de llur demarcació.
A causa de la modernització i de l’increment de les
qüestions comunals, les corporacions integren, dintre
el seu cos de funcionaris, manadors amb caràcter
fix i retribuït. (...)

El Comú i la Germandat de Sant Sebastià signen un conveni
El president de la Germandat de Sant Sebastià,
Enric Naudi i el cònsol major, Josep Majoral van signar
un conveni per certificar documentalment una relació de
col·laboració de més de 30 anys per al desenvolupament
d’activitats socials i culturals a la parròquia. La rúbrica
va permetre que el col·lectiu equilibrés la seva tresoreria
pel que fa a les aportacions que rep del Comú.

El Comú se suma al Dia internacional de la dona
treballadora amb un aturada d’un minut de reflexió
Amb l’objectiu de commemorar el Dia internacional de la dona treballadora, el 9 de març els treballadors del
Comú van fer una aturada d’un minut de reflexió davant la façana de les diferents dependències comunals.
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La comparsa Meduses Ecològiques guanya un premi al Carnaval Interparroquial
La comparsa Meduses Ecològiques de la Llar de Lòria va guanyar el premi a la més engrescadora en el Carnaval Interparrroquial celebrat al pavelló del Prat del Roure d’EscaldesEngordany, que presentava un aspecte formidable. Els consellers i conselleres de Social dels set comuns i els cònsols de Sant Julià de Lòria, van ser els integrant del jurat que
va decidir atorgar el premi de millor comparsa al grup representant de la parròquia amfitriona.

Cicle de xerrades Parlem-ne! per abordar problemàtiques que preocupen els joves
El departament de Social ha impulsat aquest trimestre un cicle de xerrades obertes al públic que sota el títol de Parlem-ne vol aportar eines, pautes i informació al jovent i a les
seves famílies per tal de donar resposta a temes de preocupació social. La primera d’elles va anar sobre consum, abús i addiccions, en una altra es va abordar la problemàtica
que sovint representa parlar de sexe en el sí familiar, mentre que en una tercera l’eix central de la qual era l’empoderament femení va ser ajornada amb motiu de la crisi de
la COVID-19. El plantejament de les xerrades és que sigui una persona especialitzada en àrees com ara la psicologia, l’educació, la pedagogia... la responsable d’impartir-les.

L’Angelina Morgó rep una festa sorpresa el dia de la seva jubilació
Després de 33 anys prestant servei al Comú l’Angelina Morgó es va jubilar. En un divendres en què afrontava el seu darrer dia de treball el que no s’esperava és que els
companys li muntessin una festa sorpresa a la Llar de Lòria amb la presència dels padrins i padrines, i amb la pràctica totalitat del Consell de Comú amb els cònsols al
capdavant. La sorpresa va ser tal que l’Angelina no va poder contenir l’emoció.
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La carretera General 1
compta amb una trentena
de nous fanals de led
La parròquia compta amb una trentena de nous fanals
d’il·luminació led que s’han instal·lat en el tram
comprès entre el carrer Isidre Valls, coincidint amb
l’entrada en marxa del nou vial, i la rotonda del pont
d’Auvinyà a la carretera general 1. En el cas de la zona
del Pont del Solà, els nous punts de llum han estat
molt ben rebuts atès que es tracta d’un àrea de la
parròquia poc il·luminada.

Comú de Sant Julià de Lòria

El Comú repara diversos
contenidors de recollida
selectiva
Una de les primeres accions que va dur a terme
el Comú a principis del mandat va ser la neteja i
reparació dels contenidors soterrats del poble. de
la plaça Calonge i Sant Antoni. A més, un cop es van
posar novament en funcionament es va procedir a
l’arranjament del paviment malmès. Hi ha previst un
projecte de millora en els contenidors soterrats.

L’aigua, un servei bàsic
garantit en vistes a futur
amb la construcció
d’un nou dipòsit

La neteja de la parròquia,
clau per a la convivència
i la qualitat de vida

Desmuntada la rampa
de Naturlandia del parc
del Prat Gran
La rampa que ocupava una bona part del terreny del
parc del Prat Gran va ser desmuntada en uns treballs
que van durar un parell de dies. La mesura va concitar
força expectació en les xarxes socials i van ser molts
els comentaris favorables a la decisió adoptada, ja que
l’equipament podia resultar perillós per als infants i a
més era un nucli de brutícia.
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La millora en les tasques de neteja de la parròquia
ha estat des d’un primer moment un dels objectius
de l’actual administració comunal. Diàriament,
9 operaris del departament Manteniment amb el
suport de 2 màquines de neteja vial i 2 mànegues
d’aigua a pressió, treballen per mantenir els nostres
carrers nets. Progressivament, la neteja s’estendrà a
altres punts de la parròquia, tot i que setmanalment
també es fan intervencions als quarts. No obstant
aquestes accions, per mantenir una parròquia neta
i evitar la degradació de l’espai públic, es demana
col·laboració a tots els ciutadans. Aprofitant les altes
temperatures d’aquest hivern, s’ha anat fent un
reforç de neteja amb aigua a alta pressió en diferents
punts com els accessos a les escoles, les parades
d’autobús o els contenidors soterrats. Òbviament,
la crisi de la COVID-19 va accentuar els treballs de
neteja i desinfecció que es van intensificar sobre tot
pel que fa al mobiliari urbà i les parades de bus a fi
de contenir la propagació del virus.

Un dipòsit nou a Certers és l’obra més important que
es farà durant el present mandat en relació a garantir
el servei de subministrament d’aigua a tots els indrets
de la parròquia. L’equipament, que està previst que
estigui en funcionament a finals del proper any 2021,
es vindrà a sumar als deu ja existents que asseguren
que Sant Julià de Lòria no tindrà problemes d’aigua
al ritme de creixement actual. Igualment, als dipòsits
repartits per tota la geografia laurediana s’estan duent
a terme treballs de manteniment així com a les casetes
on estan les vàlvules.

A més es continua amb els treballs de separativa
d’aigües pluvials i residuals tal i com estableix la
normativa governamental que permetrà complir amb
els percentatges que l’executiu va fixar per al 2021.
La xarxa d’aigua potable a Aixirivall també es renovarà
des de la captació fins el dipòsit vell. També s’han
instal·lat turbidimetres que eviten que les terboleses
penetrin al dipòsits. Aquests aparells detecten
l’aigua bruta i l’envien cap al torrent. Avançar-se als
problemes futurs i millorar el servei també és una
de les línies de treball del Departament d’Aigües
que treballa conjuntament amb Informàtica en la
instal·lació d’un programa de telegestió de comptadors.
La finalitat és que cada cop que s’hagi de canviar un
comptador aquest estigui preparat per ser controlat
informàticament per ràdiocontrol i que a dos anys vista
aquest sigui el sistema imperant a tota la parròquia.
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Els cònsols prenen un primer contacte
amb diverses entitats i personalitats
Com és habitual un cop es pren possessió del càrrec, els cònsols han tingut en els
primers mesos de mandat una intensa activitat que els ha dut a mantenir reunions
amb entitats, organismes i personalitats diverses com ara el Cap de Govern, el COA i la
directora del pla de gestió de la Vall del Madriu, el rector de la Universitat d’Andorra,
els ambaixadors d’Espanya i França, el pilot Toni Bou i l’exciclista Joaquim Rodríguez,
organitzador de la popular cursa La Purito entre molts altres.

Majoral i Codina reben
personalment als nous
inscrits al cens de la
parròquia
El nou equip comunal vol mostrar la sensibilitat envers
els habitants de la parròquia rebent personalment a
totes aquelles persones que s’inscriguin al cens per
viure a Sant Julià de Lòria, ja sigui per naixement o
bé per mobilitat. Durant les trobades, Majoral i Codina
feliciten els nouvinguts i posen a la seva disposició
tots els serveis públics que s’ofereixen al poble.

S’obsequia als nous censats
amb productes gastronòmics
autòctons
A més, els obsequien amb productes autòctons
perquè coneguin la feina dels productors lauredians
i assaboreixin els fruits de la nostra terra com ara mel
de cal Folch, Ratassia de la Carmeta i melmelades de
cal Gendret. També els lliuren la guia de camins de
la parròquia amb itineraris a peu que els ajudaran a
conèixer millor i recórrer les nostres muntanyes.
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Més de 1.200 persones tornen a vibrar amb la màgia d’Els Pastorets
Com és tradicional, el dia de Reis es representava la darrera funció d’Els Pastorets 2019/2020 que ha comptat amb un total de 1.200 espectadors. Sota la direcció de
Juanma Casero i Irina Robles, enguany els personatges de l’obra de Folch i Torres van voler conscienciar la gent sobre la necessitat de tenir cura del planeta. Fins a 150
persones van participar-hi de forma directa o indirecta i van ser objecte d’un sopar d’agraiment ofert per les autoritats en un restaurant de la parròquia.

L’auditori Rocafort
acull la presentació
del llibre “Els fills dels
miners d’Adrall”
L’editorial Salòria va triar l’auditori Rocafort per
presentar el llibre “Els fills dels miners d’Adrall” de
l’autora Josefina Porras. L’acte va comptar amb la
presència de la cònsol menor Mireia Codina.
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Teatre, òpera, pintura
i dansa no poden faltar
al menú cultural lauredià
La nostra parròquia respira cultura per tot arreu. En aquests tres
primers mesos de l’any hem pogut assistir a una representació
de teatre independent amb col·loqui posterior de la mà de la
Companyia And-danda-rà, dues actuacions del nostre Esbart
Laurèdia, una d’elles de forma conjunta amb les corals i una
representació d’òpera a càrrec d’Andorra Lírica. També es va
inaugurar al vestíbul del Centre cultural l’exposició pictòrica
Art Camp amb una selecció d’obres de prop de 40 artistes i una
altra anomenada Pinzellades de Dones. I a més, s’ha presentat
una nova edició de la Temporada de Teatre que organitzem
conjuntament amb el Comú d’Andorra la Vella i en la qual
s’inclouen obres en francès producte del conveni signat amb
l’ambaixada de França per difondre la cultura del país veí.

L’exposició itinerant
Art Camp dóna el tret
de sortida a la parròquia
La nostra parròquia va ser el punt de partida de
l’exposició itinerant “Art Camp Andorra, Colors per
al planeta”. En una inauguració celebrada al Centre
cultural amb la presència dels cònsols, Josep Majoral i
Mireia Codina i la consellera de Cultura, Sonia Carrillo,
es van presentar una selecció de les obres dels 38
artistes que van participar a l’Art Camp 2012 de la
Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO.

Pinzellades de Dones porta al vestíbul del Centre
cultural les obres de dues alumnes de l’Escola d’Art
Les alumnes de l’Escola d’Art, Masha Terrovere i Pilar Torres, van presentar i exposar al vestíbul del Centre cultural la
mostra Pinzellades de Dones. Durant poc més de dues setmanes es van poder contemplar 40 quadres de diferents
tècniques. La consellera de Cultura, Sonia Carrillo va ser l’encarregada d’inaugurar la mostra i la ballarina de ballet
clàssic, Marina Len i el grup de Ball en Línia Andorra (BELA) van completat l’acte amb sengles actuacions.

La Biblioteca continua
amb els contacontes
i implementa la
musicoteràpia
La Biblioteca Comunal Universitària ha continuat
durant aquest trimestre amb la important tasca
pedagògica que representa iniciar als infants en el
món de la lectura celebrant sessions de contacontes
i del cicle Nascuts per llegir. Les tres sessions de
Bibliovacances que van tenir lloc pel Carnaval també
han tingut bona afluència de públic. I com a novetat,
s’han celebrat un parell de tallers de musicoteràpia.
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L’espectacle “Pan y Rosas” reivindica
la igualtat de drets en el Dia internacional
de la dona

El Carnaval se celebra sota un temps
impropi per al mes de febrer

L’auditori Claror, va acollir la representació “Pan y Rosas”, coincidint amb el Dia
internacional de la dona. La coral Rocafort, organitzadora de l’event, va estar
acompanyada dels col·legues francesos de la Coral en Musique de Latour-de-Carol.
I des de Sant Sebastià va arribar la balladora Carmen Mayskaya, que amb una
profunda interpretació va voler transportar els espectadors a través dels sentiments
i les emocions de les dones, posant especial focus en el problema de la desigualtat
de gènere. L’Esbart Lauredia també va intervenir en l’actuació.

i sense contemplacions, va ser el punt i final del Carnaval 2020. Van ser dies de

La crema del Carnestoltes a la plaça de la Germandat després d’un judici molt breu
disbauxa que van començar el divendres amb la cercavila escolar i que van tenir
el punt culminant en la jornada de diumenge amb la desfilada de les comparses,
la botifarrada popular, el ball de nit i el lliurament de premis. En general, semblaria
que la participació de gent enguany ha augmentat i una de les raons podria haver
estat el temps magnífic que va fer, impropi d’un mes de febrer.

Pel que fa als premiats, el primer premi en la categoria de carrosses va anar a
mans de Ratatouille L’Espill i el segon va ser per a The Simpsons. Ja en la disciplina
de comparses, les vencedores van ser les Mickeles Jackson, seguides de les Pink
Ladies Lauredianes i la Disney. El premi especial Laurèdia va ser per a la comparsa
Lauredialia. Un dels plats forts també va ser la botifarrada popular que va aplegar
centenars de persones a la plaça de la Germandat on van fer la corresponent cua al
compàs de la batucada dels Toca-te’ls.
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La Festa del Nòrdic connecta Naturlandia
amb el centre del poble
El Nòrdic Esquí Club La Rabassa-Naturlandia va organitzar la III Festa del Nòrdic amb
el suport del Comú. Un esdeveniment esportiu entorn de l’esquí de fons celebrat
a la cota 2.000 de Naturlandia però amb un bon grapat d’actes celebrats al centre
del poble. Una iniciativa que, com va dir el cònsol major, Josep Majoral durant la
presentació “permet al Comú apostar fermament per l’esquí de fons i també apropar
Naturlandia al poble”.
La Festa va comptar amb una Skicross, una biatló, la Marxa Andorra Fons i una
Raquetada popular amb la presència de més de 400 participants entre totes les proves.
El vestíbul del Centre cultural va acollir les dues cerimònies de lliurament de premis a
les que van assistir els cònsols i un bon nombre de consellers. En paral·lel, la Festa del
Nòrdic és també una oportunitat de passar un dia en família com així va ser durant el
cap de setmana en què la plaça de la Germandat i els establiments propers van fer
ple. La jornada d’inauguració va comptar amb actuacions d’entitats de la parròquia
com l’Esbart Laurèdia i la Batucada, Toca-te’ls i ja en la cloenda va tenir lloc una
arrossada popular.

Càritas parroquial rep
més de 4.300 € de la
recaptació de la cursa
Sant Silvestre
La cònsol menor, Mireia Codina i la consellera de
Turisme i Esports, Diana Sánchez van entregar al
president de Càritas parroquial, Jordi Gonzàlez un xec
amb més de 4.300 euros procedents de la recaptació
de la darrera cursa Sant Silvestre.
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La cota 2.000 de
Naturlandia, escenari
de la sortida de
l’Skimo
La cota 2.000 de Naturlandia va ser l’escenari
de la sortida de la travessa d’esquí de
muntanya Skimo Andorra. Més de 600
participants van prendre part en una prova
de 30 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell
que, tot i la manca de neu en alguns trams,
va resultar tot un èxit. La consellera de
Turisme i Esports, Diana Sánchez va desitjar
sort a tots els esquiadors en la mateixa línia
de sortida.

El Memorial de trial Almarcha arriba a la dotzena edició
D’entre totes les disciplines esportives existents possiblement el trial és la més arrelada a la nostra parròquia. El calendari és força intens i la primera cita va arribar a
primers de març amb la disputa del Memorial Almarcha al quart de Nagol. Els cònsols i les conselleres Diana Sánchez i Maria Angels Marfany van participar en la cerimònia
de lliurament de premis.
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La cota 2.000 de Naturlandia
viu la primer cursa oficial
de canicròs d’Andorra
El canicròs és una nova disciplina esportiva que consisteix en
córrer amb un gos lligat al nostre cos mitjançant un arnés i va ser
la cota 2.000 de Naturlandia l’escenari de la primera cursa oficial
d’aquestes característiques que té lloc a Andorra. La van organitzar
la societat filantròpica Bomosa amb el suport de Naturlandia i va
ser tot un èxit de participació amb mig centenar de competidors
dels quals els primers classificats van puntuar en el Campionat
Català de l’especialitat. Un dia esplèndid va resultar el colofó ideal
a una jornada en que les conselleres Sonia Carrillo i Diana Sánchez,
i el conseller Carles Pereira van ser els encarregats de lliurar els
diferents premis.

El Comú licitarà properament el lloguer de la caseta
de Turisme de la frontera
Amb l’objectiu d’optimitzar recursos, el Comú va treure a concurs l’arrendament de la caseta d’informació turística situada
a la carretera general 1, a uns metres de la duana del riu Runer. Feia temps que l’equipament estava tancat i el que és
buscava és algú interessat en poder-la rendibilitzar. El concurs públic de procediment obert tenia com a data límit per a la
presentació de les ofertes en sobres tancats el passat 25 de març i van ser dues les empreses que van concórrer. Ara s’està
estudiant la documentació per fer l’adjudicació.
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