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Editorial
Deixem enrere dos anys difícils i avancem en la construcció d’una parròquia dinàmica i solidària. La millora de la situació sanitària ha reactivat el turisme i tot plegat ha fet que l’economia es vagi recuperant. Ara, totes les mirades estan
posades en la guerra d’Ucraïna i l’impacte que tindrà aquest conflicte per a nosaltres. Com a institució, el Comú d’Escaldes-Engordany espera el cessament de la violència per evitar el patiment de la població d’aquest país.
A casa nostra, també seguim estant al costat de la gent. Per aquest any s’han mantingut les prestacions socials, el servei
de transport públic universal, s’han congelat els preus públics i s’ha incidit en la inserció laboral dels joves amb dificultats
per accedir al mercat de treball. A més s’han impulsat projectes clau, com els pisos a preu assequible per pal·liar les
dificultats per obtenir un habitatge i l’ampliació de la Llar de jubilats, que donarà un millor servei a les persones grans.
I això sense oblidar la cultura, necessària per viure, i les polítiques encaminades a reduir les emissions de CO2. Després
de la sotragada de la Covid-19, que tampoc ha deixat indiferents les administracions comunals, el Comú d’Escaldes-Engordany s’ha pogut centrar en els darrers mesos en els grans projectes de parròquia, que s’estan a punt de tancar. Veiem
el futur amb esperança malgrat que també amb un cert neguit. L’augment del preu de l’habitatge i del cost de vida fa
que hi hagi persones que no poden cobrir les necessitats bàsiques, que tenen problemes per viure dignament. Des del
Comú d’Escaldes-Engordany implementarem totes les mesures que estiguin al nostre abast per donar-hi una resposta.

Vídeos destacats

Saps que...?

Acord amb el Comitè Nacional d’Andorra per
l’Unicef
Comú i l’Unicef han signat un conveni per a la iniciativa de Parròquies Amigues de la Infància.

Visita als treballs de restauració del Fargo
El conseller de Vida Cultural i la cònsol major d’Escaldes-Engordany han visitat l’evolució dels treballs
de restauració del Fargo en els quals hi col·labora el
Comú d’Escaldes-Engordany.
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Pas endavant en el projecte
dels pisos a preu assequible
HABITATGE

El Comú d’Escaldes-Engordany ha
convocat un concurs públic per contractar un arquitecte o grup d’arquitectes per a la redacció del projecte i
direcció d’obra de la construcció d’un
edifici de pisos a preu assequible.
S’ha definit com un concurs d’idees
i és per això que es concediran, si
escau, tres premis als seleccionats
(8.000 euros per al primer premi,
4.000 euros per al segon, i 2.000 euros per al tercer).
Ara es publicarà un segon concurs
per a la concessió de la construcció i
explotació de l’edifici de pisos a preus
regulats.
El projecte es preveu dur a terme a
través de la col·laboració publicopri-

vada. Així doncs, l’immoble d’habitatges a preu assequible es construirà
en una parcel·la comunal ubicada al
número 60 de l’avinguda del Pessebre (on antigament hi havia hagut un
magatzem i la deixalleria comunal) i
l’obra serà executada per una empresa del país en virtut d’una concessió
administrativa atorgada pel Comú
d’Escaldes-Engordany mitjançant un
concurs públic. Les condicions d’accés a aquests habitatges es fixaran
quan es defineixi aquesta concessió
administrativa. Ara per ara no s’ha
obert cap llista d’espera per a les persones interessades. Aquesta mesura
s’anunciarà a través dels canals de
comunicació del Comú.
Gent gran i d’ús compartit
La parcel·la on es construirà l’immoble de pisos a preu assequible té una
superfície de 791,78 metres quadrats.
El Comú demana que l’edifici, com a
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mínim, tingui de dos a tres plantes de
soterrani destinades a aparcaments
de vehicles; quatre estudis de 45 metres quadrats; de 14 a 16 habitatges
de 65 metres quadrats de dos habitacions; de vuit a deu habitatges de 80
metres quadrats de tres habitacions;
vuit habitatges adaptats per a la gent
gran de 65 metres quadrats; de dos
a quatre habitatges d’ús compartit de
més de 80 metres quadrats; i de dos
a tres locals destinats a usos comunitaris com ara una bugaderia, sales
polivalents o espais d’esbarjo.
Destacar que els habitatges d’ús
compartit són pisos en els quals el llogater arrenda una de les habitacions
(suites) i comparteix amb la resta de
llogaters la cuina-sala-menjador. Així
doncs, totes les habitacions han de
tenir un bany complet privatiu i accés
amb clau. Precisament la part innovadora del projecte són aquests habitat-

mostra que l’habitatge és la primera
preocupació de la ciutadania d’Andorra. L’estudi exposa que el 55% dels
enquestats consideren que el principal aspecte que cal millorar del país
és el preu de l’habitatge, els salaris
baixos i el nivell de vida car. És important assenyalar que aquest percentatge ha patit un increment del 13%
en comparació amb els resultats de
l’enquesta de l’Observatori del primer
semestre del 2021 (37%). Aquestes
dades justifiquen la posada en marxa
del projecte de construcció i gestió de
pisos a preu assequible nous ubicats

en un lloc cèntric de la parròquia i que
ofereixin lloguers moderats i variables
en funció dels recursos econòmics de
les persones individuals o unitats familiars que tenen dificultats per cobrir
les seves necessitats bàsiques. De
fet, des que el Comú va fer pública
la voluntat de construir pisos a preu
assequible ha rebut nombroses trucades de persones interessades.
L’objectiu és que l’edifici pugui estar
construït en el termini d’un any o un
any i mig un cop s’hagi triat el concessionari.

Amb el projecte, el Comú vol
donar resposta als problemes de la
població per accedir a un
habitatge de lloguer
La parcel·la on es construiran
els habitatges.

ges d’ús compartit ja que estan destinats a persones que no volen viure
soles però que volen mantenir la seva
intimitat. Altres espais de cohesió social del veïnat són la bugaderia, les
sales polivalents i els espais d’esbarjo. El que es busca és crear un lloc on
la gent pugui viure dignament i feliç i
on es creïn sinergies entre els veïns,
posant èmfasi en aquesta part relacional per combatre l’aïllament social.
El projecte té com a principal objectiu
facilitar l’accés a un habitatge digne a
les persones i famílies de la parròquia
que viuen moments d’inseguretat
econòmica i social.
L’habitatge és avui un problema per a
les persones treballadores tot i ser un
dret fonamental ja que no és evident
que puguin trobar un pis que puguin
pagar i que sigui digne. En aquest
sentit, l’Observatori CRES-ARI (Andorra Recerca + Innovació) realitzat
entre el 8 i el 25 d’octubre del 2021
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Nou aparcament comunal al
carrer de l’Étang Salé

CESSIÓ DE SÒL

El Comú d’Escaldes-Engordany continua sumant nous espais per a l’ús
de tota la ciutadania gràcies al 15%
de cessió obligatòria de sòl. Durant el
mes de febrer es va aconseguir tancar un acord que ha permès tenir un
nou aparcament comunal al carrer de
l’Étang Salé.
Té una superfície total de 3.225,85
metres quadrats i 94 places. Aquestes estan ubicades en les dues últimes plantes de l’edifici i s’hi accedeix
directament des del carrer de l’Étang
Salé. A la part que ha passat a ser
propietat comunal també hi ha diversos trasters i lavabos d’ús comunita-

L’aparcament comunal de
l’Étang Salé.

ri. L’aparcament s’obrirà al públic en
breu i serà de rotació. Això resoldrà
els problemes d’estacionament que
hi ha en aquesta zona. A més, amb el
nou equipament s’ha obert una connexió vertical que uneix a través d’un
ascensor l’avinguda del Pessebre i el
carrer de l’Étang Salé, fet que facilita
la mobilitat a peu.
Al mateix temps va tenir lloc la recepció de l’ampliació del carrer de
l’Étang Salé per part del Comú d’Escaldes-Engordany. Des de mitjans de
febrer, doncs, està obert al pas de
vianants i vehicles aquest nou vial,
que connecta l’avinguda Fiter i Ros-

El nou vial, que amplia el
carrer existent.

sell i el carrer Hortalets de Ribot. Tot
plegat dona continuïtat als carrers
de l’Étang Salé i Hortalets de Ribot,
els dos fins ara sense sortida. El nou
tram té 260 metres de llargada i disposa de tots els serveis. Les voravies
s’han asfaltat per evitar relliscades.
Té un sol carril de circulació en sentit
Fiter i Rossell des de l’avinguda del
Pessebre i Hortalets de Ribot.
Amb l’ampliació del carrer de l’Étang
Salé s’ha guanyat una zona blava
amb parquímetres d’un total de 50
places. Això també ha ajudat a millora l’oferta d’aparcament en aquest
indret.

Sanejament i instal·lació del nou paviment
de cautxú al pati de l’Escola bressol 2
RENOVACIÓ
Durant el mes de febrer van tenir lloc
els treballs de sanejament i adequació del terra existent i la instal·lació
del nou paviment de cautxú al pati
de l’Escola bressol 2. Els treballs van
tenir un cost de 29.491 euros i van
consistir en refer la xapa de morter
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que hi havia, canviar els desaigües,
refer la jardinera, impermeabilitzar la
zona, i refer el terra de cautxú. A més
es va reparar i pintar el mur ubicat
en aquesta part de l’edifici i es van
instal·lar proteccions noves als pilars
per garantir la seguretat dels infants.

La Llar de jubilats guanyarà
en superfície i serveis
AMPLIACIÓ

La Llar de jubilats guanyarà en superfície i serveis amb les obres de
reforma i ampliació de l’edifici. La
intervenció implica refer totalment la
planta actual i construir una planta
superior. A la planta baixa hi haurà
el bar-menjador, una zona de billars
i ping-pong, i una cuina. En aquest
mateix nivell es construirà un annex
destinat a acollir les instal·lacions del
Departament d’Acció Social. Aquestes constaran de dos despatxos, una
recepció, i una sala de reunions, i
permetran un accés independent de
la Llar de jubilats. Cal recordar que
l’entrada d’Acció Social es troba avui
dins de les instal·lacions de la Llar de
jubilats.
A la planta nova s’hi habilitarà una
sala de ball o per a altres activitats,
una zona de sofàs i televisió, un espai

dedicat a taller de treballs manuals i
els despatxos de la Llar de jubilats.
Cada planta disposarà de banys. A
més, a sobre de la primera planta
hi haurà una terrassa amb una zona
d’arbres, jardineres i bancs i un espai
per jugar a petanca.
Amb la nova planta i els annexos, la
Llar de jubilats guanyarà 600 metres quadrats. La planta baixa que
es reformarà tindrà una superfície de

Simulació de la façana de la
Llar de jubilats.

386,17 metres quadrats i la terrassa
de 531. Un altre aspecte destacable
del projecte és la intervenció que es
farà a la façana de l’edifici. S’hi instal·larà una doble pell que anirà amb
un laminat d’alumini pintat de colors.
Això donarà moviment a la façana ja
que semblarà que el color canviï.

Finalitzen les obres
de Fiter i Rossell
MILLORA URBANA

Els treballs d’asfaltatge de la primera
fase de les obres de l’avinguda Fiter i
Rossell van finalitzar a inicis de març.
Ara s’està a l’espera de la instal·lació
del mobiliari urbà i la senyalització vertical. S’emplaçaran jardineres als llocs
més amples i bancs a la zona de l’escola. També hi haurà papereres i piquets.
Amb l’obra, el carrer ha guanyat en espai per al vianant ja que les voravies

passen d’1,5 metres a tenir entre 2 i
3 metres. També s’ha canviat l’enllumenat, que ha passat a ser LED per
tenir un major estalvi. Al tram s’hi han
fet dos passos elevats i s’hi ha creat
una zona comercial que permet als
vehicles estacionar durant 20 minuts
per tenir més rotació. També hi ha una
zona per a les motos i quatre places
per a discapacitats. L’obra ha permès
la construcció de la xarxa separativa
d’aigües residuals i pluvials i la xarxa
de fred i calor de FEDA. La segona fase
va arrencar a mitjans de març.
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S’està a l’espera d’instal·lar
el mobiliari urbà.

El bus a la demanda serà
gratuït per afavorir l’equitat i
el medi ambient
MOBILITAT

Un cop finalitzada la prova pilot, el
Comú d’Escaldes-Engordany ha decidit
que el bus a la demanda continuarà
sent gratuït. Amb aquesta mesura es
vol contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i garantir els serveis que la
ciutadania necessita. Precisament, una
de les raons de pes per seguir oferint
aquest servei de franc és el fet que es
tracta d’un sistema de transport respectuós amb el medi ambient, ja que
la seva utilització redueix les emissions
de CO2.
A més, el Comú té el convenciment que la gratuïtat del bus a
la demanda afavoreix l’equitat.

D’acord amb les dades de què disposa,
la majoria de persones que l’utilitzen
són dones treballadores, adolescents i
persones grans. Quant a les primeres,
les dones tenen sous més baixos i feines més precàries, i per tant menys ingressos. Així doncs, la gratuïtat del bus
a la demanda és una via per afavorir la
igualtat i fins i tot una eina emancipadora. La gratuïtat també dona autonomia i llibertat per moure’s a persones
que depenien d’altres a l’hora de sortir
de casa, com són els adolescents, algunes persones grans o bé gent que
no disposa de cotxe particular. Que no
es faci pagar pel servei facilita, doncs,
que puguin treballar, gaudir de moments d’oci i la socialització. Per altra
banda, la mesura és una resposta a
l’augment del cost de vida registrat
en els últims temps, que ha suposat
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una pèrdua de poder adquisitiu per a
la majoria de persones i famílies, i a
les previsions d’encariment del preu de
l’energia. El fet de no haver de pagar
pel transport contribueix a contenir la despesa de les llars i suposa
un ajut directe a tota la població.
Amb aquest servei es pot tenir un
transport sostenible, es guanya en
qualitat de vida (menys soroll, menys
cues, més tranquil·litat), i s’afavoreix la
interacció entre persones de diferents
generacions així com la cohesió entre
els habitants de la parròquia. Que sigui gratuït fa que la ciutadania no tingui cap excusa per no agafar-lo. Amb
aquesta mesura, Escaldes-Engordany
fa un pas més enllà dels sistemes clàssics de transport públic, ja que garanteix l’accés universal.

Els tràmits realitzats pel Comú
augmenten un 69,7%, sobretot
per la signatura digital i el cens
ADMINISTRACIÓ
En els últims anys, el volum de tràmits registrats pel Comú d’Escaldes-Engordany ha sofert un
creixement remarcable. El 2021
se’n van emetre 12.892. Si ho comparem amb el 2019, l’any previ a la crisi
sanitària, n’hi va haver 7.596. Això significa que en dos anys, els tràmits
van créixer un 69,7%.
Els tràmits que van experimentar un

increment més important són els corresponents a la signatura digital, provocat per la implantació d’aquesta, i
el cens de població. En el primer cas
es va passar d’1 a 2.271 tràmits i en
el segon de 10 a 2.047. En tercer lloc
trobem l’autorització de domiciliació
bancària, que va patir un fort augment
arran de l’adopció de la normativa
SEPA.
Cal tenir en compte que no tots els
tràmits que emet el Comú d’Escaldes-Engordany són propis d’aquest.
Així doncs, un 36% dels tràmits
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realitzats corresponen al Govern.
La signatura digital n’és un exemple.
Al Comú també es poden fer tràmits
de la CASS. Un 2,2% dels que es van
dur a terme l’any passat eren de la parapública.
De fet, els tràmits del Govern realitzats pel Comú d’Escaldes-Engordany
van guanyar pes l’any passat respecte
del 2019. Aleshores suposaven el 32%
dels tràmits emesos. El 2021, com s’ha
indicat, els tràmits del Govern efectuats per la corporació comunal van
representar un 36% del total.

On van els diners comunals?

Pressupost de despesa de
funcionament i projectes

Pressupost d’inversió

PRESSUPOST

El Comú d’Escaldes-Engordany va
aprovar per a aquest 2022 un pressupost de 33,5 milions d’euros. Però, a
què es destinaran aquests diners? La
major part serviran per finançar els
serveis que s’ofereixen a la ciutadania.
A aquest concepte es reserven 23,7
milions. Desglossem aquesta xifra. 2,2
milions van a la gestió de residus, enllumenat i neteja viària, aigua termal i

serveis funeraris. 1,3 milions són per al
manteniment de parcs i jardins, educació ambiental, gestió de camins i
boscos, i Cicland. A la Llar de jubilats
i tots els seus programes, els espais
lleure, joventut, i a d’altres programes socioeducatius s’hi adrecen 1,05
milions d’euros i a les escoles bressol,
l’escola de música i l’espai lúdic 1 milió.
El manteniment de les instal·lacions i
l’organització de les activitats esportives s’emporten 1,7 milions i els actes
culturals, la biblioteca, l’arxiu històric,
l’Espai Caldes, i el CAEE, 1,4 milions.
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700.000 euros són per a promoció
econòmica, 2 milions per a seguretat
i mobilitat ciutadana, 1,9 milions per
a aparcaments, 650.000 euros per
al bus a la demanda, i 580.000 per a
manteniment de la via pública i cadastre. Al programa Okupa’t s’inverteixen
120.000 euros mentre que 3,5 milions
es destinen a retornar endeutament.
La resta de despesa garanteix que l’administració funcioni. A banda hi ha les
inversions (que suposen un 23% del
pressupost) i les subvencions, bonificacions i convenis (6%).

Congelació dels preus públics
el 2022 per ajudar les persones
FINANCES

El Comú d’Escaldes-Engordany ha
congelat els preus públics, taxes i impostos per a l’any 2022 per continuar
ajudant la gent en moments de dificultat. Així, es mantenen invariables les
tarifes dels aparcaments i la zona
blava, les escoles bressol, el servei
de restauració de la Llar de jubilats, les activitats esportives com
ara la piscina comunal o les classes
dirigides de fitness, el cementiri, les
activitats que organitza el Comú
per les vacances escolars, l’espai
lleure, i els tallers d’art i l’escola
de música, entre d’altres.
Un canvi que s’ha inclòs a l’Ordinació
de preus públics del 2022 fa referència

a la creació d’una nova figura referent
a la càrrega i descàrrega, amb la qual
es passa a pagar per plaça i no per
metre quadrat.
Quant a l’Ordinació tributària per a
l’any 2022, s’ha introduït l’exoneració
de la taxa d’higiene i enllumenat i del

Infants a l’escola bressol
d’Escaldes-Engordany.

foc i lloc a les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, acreditada mitjançant la resolució definitiva
de la Conava.

Acord amb la Cambra per executar un pla per
revitalitzar les zones comercials perifèriques
COMERÇ
El Comú està treballant en un acord
amb la Cambra de Comerç per impulsar un pla de revitalització comercial
per a les zones perifèriques de la parròquia. L’estudi es preveu centrar en
els establiments que no es troben a
Vivand i té per objectiu posar en valor

PLAÇA SANTA ANNA

i

cc

andorraparlapp.com

els actius comercials existents a partir
de l’especialització. El fet de ser un
comerç local i de proximitat (autèntic, de qualitat i que ofereix un servei personalitzat) pot ser un element
diferenciador per als establiments
d’aquestes zones.

Escaldes-Engordany segueix col·laborant amb
Andorra Turisme per millorar el producte
APORTACIÓ ECONÒMICA
El Comú d’Escaldes-Engordany treballa conjuntament amb Andorra
Turisme per crear nous productes i
mantenir els actuals. Anualment s’hi
aporten 25.000 euros. Aquest import
es destina a finançar projectes com el
Parl’App, la senyalització i difusió de

- 11 -

les rutes BTT, els plafons dels miradors
ecoturístics, el manteniment d’aplicacions, la publicació de les rutes a l’app
Blind Explorer (un GPS de guiatge sensorial per a invidents), i el producte
Troba el Tamarro. A més s’està treballant en altres projectes.

Els participants de la tercera
edició recullen el certificat.

L’Okupa’t ajuda a
orientar els joves
FORMACIÓ LABORAL

L’Okupa’t està adreçat a joves en situació de risc social o problemes sociofamiliars i que es troben amb dificultats
per accedir al mercat laboral perquè
han abandonat els estudis i no tenen
experiència laboral. Un cop finalitzada
aquesta edició, des del departament
d’Acció Social es constata que el programa està aconseguint els objectius
pel qual es va crear. En aquest sentit
s’ha comprovat que els participants
adquireixen confiança en si mateixos,
els permet orientar-se laboralment, i
en alguns casos els ha decidit a con-

La 3a edició s’ha ampliat en
hores i contingut formatiu

El programa de formació laboral Okupa’t ha arribat a la tercera edició amb
continguts millorats i una ampliació
de la seva durada. Així doncs, els joves que hi han pres part han fet una
estada al Comú d’Escaldes-Engordany
de dos mesos quan en les anteriors
edicions aquesta estava limitada a un
mes. L’horari també s’ha augmentat,
passant de sis a vuit hores diàries. A
més, s’ha obert a persones de més
edat (abans s’orientava a la franja
dels 16-18 anys i ara a la dels 1621) i s’ha centrat exclusivament en

els joves que han deixat els estudis i
que tampoc treballen. Quant a la formació, s’ha inclòs un curs de primers
auxilis i d’altres a càrrec del Servei
d’Ocupació.
Van començar aquesta tercera edició
sis joves dels quals quatre han arribat
al final del programa. Aquestes xifres
són una mostra del bon resultat que
s’està obtenint tenint en compte que
un 66% dels participants l’ha acabat.

Un total de 137 dones
participen a l’Empodera’t
PROGRAMA

Un total de 137 dones van participar
als tallers organitzats en el marc del
programa Empodera’t durant l’any
passat. Es van celebrar dues masterclass de defensa personal femenina,

una xerrada sobre tècniques de comunicació interpersonal, un taller de
cosmètica natural, i una xerrada sobre nutrició i lectura de les etiquetes
dels aliments.
Els protocols sanitaris van impedir la
realització dels tallers i xerrades previstes pels primers mesos d’aquest
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tinuar estudiant o accedir a la universitat. El programa impulsat pel Comú
d’Escaldes-Engordany cobreix un buit
que hi ha al país ja que dona resposta a les dificultats amb què es troben
els joves que no acaben els estudis,
que no disposen d’experiència laboral
i que tenen altres problemes afegits.
Amb l’Okupa’t es donen habilitats i eines i es permet adquirir experiència
laboral. En, resum, es dona una oportunitat als joves.

any però al març s’ha reprès el programa amb un segon taller de cosmètica natural, una xerrada sobre
nutrició i salut i un taller de risoteràpia.
El programa Empodera’t està adreçat
a dones. Es tracta de xerrades, tallers, formacions i masterclass que
busquen l’empoderament individual
i col·lectiu. Es treballen diferents eixos com són la salut, la formació, la
comunicació, la identitat i el feminisme.

Com puc accedir als
recursos socials?

de jubilats–). L’objectiu del servei és
assolir un major benestar social i qualitat de vida i, al mateix temps, prevenir i eliminar l’exclusió i la marginació
social.
Durant l’any passat, el Servei d’Informació, Orientació i Assessorament va atendre 475 persones.
Deu d’aquestes van tenir lloc en visites a domicili.

SERVEI

Sovint, la ciutadania desconeixem tots
els recursos que l’administració posa
al nostre abast. És per això que a Escaldes-Engordany s’ha creat el Servei
d’Informació, Orientació i Assessorament (SIOA).
Aquest servei de proximitat permet
apropar a la població les prestacions i
recursos existents al país i garantir-hi
l’accés. Al mateix temps dona tots els
detalls sobre els drets en matèria social, tant a nivell parroquial com nacio-

El SIOA va atende 475
persones el 2021.

nal, i orienta i assessora les persones,
famílies i col·lectius afectats per problemàtiques específiques, diagnosticant la situació i derivant a altres recursos especialitzats, si és necessari.
Per fer una consulta al Servei d’Informació, Orientació i Assessorament, cal
demanar cita prèvia al telèfon 890 896
o al mòbil 610 867. El servei es troba
al Departament d’Acció Social, ubicat
a l’edifici Prat Gran (Carrer del Prat
Gran, 1a planta –entrada per la Llar

El Comú manté les ajudes
en cas de necessitat
PRESTACIONS

El Comú d’Escaldes-Engordany ha mantingut per a aquest any les prestacions
i ajudes socials adreçades a persones
en situació de necessitat social. Es pot
accedir a ajuts al lloguer, a l’alimentació i productes d’higiene, equi-

paments de la llar, productes de
farmàcia, l’exoneració de taxes i
tributs, i prestacions urgents per
reconduir una situació de vulnerabilitat. A més hi ha prestacions específiques per a persones grans, persones
amb discapacitat, famílies amb fills a
càrrec, i per a persones joves. Per a
aquestes darreres es disposa d’ajudes
a l’emancipació, entre d’altres.
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Canvis en la recollida de
voluminosos per optimitzar els
recursos i millorar el servei
ESTRIS VELLS

El Comú d’Escaldes-Engordany ha reorganitzat la recollida de residus voluminosos amb l’objectiu d’optimitzar
recursos, afavorir la lluita contra el
canvi climàtic i donar un millor servei a la ciutadania. Es manté el servei
gratuït de recollida porta a porta per a
tots els residus que no càpiguen en un
cotxe. Per utilitzar-lo cal avisar prèviament els serveis comunals al número
890865 o per WhatsApp al 622645.
Cal assenyalar l’adreça i el tipus de residu que es vol llençar.
Es poden deixar els estris vells de gran
envergadura just davant de casa els
diumenges, dimarts i dijous de
les 20 a les 22 hores. En fer-ho, cal
comprovar que no dificultin el pas dels
vianants i els vehicles. Amb els canvis s'ha aconseguit adequar els dies
habilitats per llençar els estris vells a
les necessitats de la ciutadania, tenint
en compte que el cap de setmana és
un moment en què se sol fer neteja.

A més, s’optimitzen els trajectes que
es realitzen en la recollida de voluminosos així com els recursos humans i
tècnics que s’hi destinen. A partir d’ara
un dels vehicles utilitzats per a la recollida porta a porta anirà directament a
CTRASA i l’altre a la deixalleria.
Es recomana prioritzar la utilització de
les deixalleries abans de sol·licitar el
servei de recollida porta a porta. La
deixalleria d’Ensucaranes obre de

Plantada d’arbres al talús
afectat per la ventada
DIA DE LA NATURA

Amb motiu del Dia mundial de la Natura, el passat 3 de març, el Comú
d’Escaldes-Engordany va repoblar
d’arbres el talús de la carretera de la
Plana, afectat per la ventada de l’11

de juliol del 2021. L’acció va tenir la
col·laboració dels veïns de la urbanització i en cada arbre es va posar un
tutor amb una etiqueta amb la inscripció ‘3 de març 2022 Dia Mundial
de la Natura’. Amb això es vol sensibilitzar la ciutadania sobre el rol dels
boscos i la seva preservació. En total
es plantaran 300 arbres.
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Recollida de voluminosos i
estris vells
dilluns a divendres, de les 8 a les
13 hores i de les 15 a les 18 hores
i la de l’avinguda del Fener està
oberta cada dia de la setmana de
7 a 19 hores. Els usuaris d’aquesta
darrera troben a partir de principis
d’any una persona que s’encarrega
d’orientar els usuaris en relació a la
recollida selectiva.

Signat un conveni amb el
SAAS per millorar la qualitat
de vida de les persones grans
El Comú d’Escaldes-Engordany col·labora en un projecte que té per objectiu final la millora del benestar de
la gent gran. Això s’ha plasmat en la
signatura d’un conveni amb el SAAS

per a la realització d’una prova pilot
en el marc de programa Aptitude.
Està liderada pel SAAS i ha de permetre desenvolupar una estratègia
poblacional de prevenció per anticipar
el deteriorament funcional, cognitiu o
d’una altra mena d’aquestes persones. Amb això es vol diferir al màxim
possible els elements de fragilitat que

porten a la dependència. Les dades
obtingudes de l’avaluació seran anonimitzades i podran ser compartides
amb l’OMS i institucions científiques
per poder beneficiar l’atenció de les
persones grans d’altres països.

Laika actua en 10
colònies felines i
controla uns 100 gats

El Dia mundial de
l’aigua es centra en
els microplàstics

Inspeccions als punts
verds per millorar la
imatge de la parròquia

GESTIÓ

SENSIBILITZACIÓ

RESIDUS

El Comú destina una subvenció a Laika per controlar els gats que hi ha al
carrer. Durant el primer semestre, ha
actuat en 10 colònies. L’entitat ha implementat tasques relatives a la salut
dels animals, d’identificació amb xips
i d’esterilització (se n’han esterilitzat
36). Els cuidadors formats alimenten
les colònies i ara es vol contactar els
cuidadors espontanis per integrar-los
al programa. En total controla més de
100 gats.

Amb motiu del Dia mundial de l’aigua, el 22 de març, es va projectar
el documental Plastificats, que va anar
seguit d’una presentació sobre els microplàstics. El tema elegit aquest any
està estretament relacionat amb el
treballat el 2021 en aquesta mateixa
jornada amb la campanya No hi llencis
res, aquí comença el mar i les actuacions organitzades durant la Setmana
europea de prevenció de residus amb
la jornada sense plàstics a les escoles.

El Departament de Medi Ambient va
realitzar 2.615 controls durant l'any
2021. En aquestes inspeccions als
punts verds i casetes de recollida de
residus es van constatar 439 incidències i es van fer 44 constats d'infracció.
La majoria d’incidències fan referència
a residus que han de ser dipositats en
altres indrets, com ara bosses d’escombraries i mobles. L'objectiu dels controls
és garantir el bon ús dels punts verds i
millorar la imatge de la parròquia.

COL·LABORACIÓ
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El director del SAAS i la
cònsol major Rosa Gili.

L’Espai Caldes, un lloc per
visibilitzar la gent del país
rra. D’aquesta forma es vol convertir
l’Espai Caldes en una instal·lació que
afavoreixi el lligam entre el visitant i
les accions impulsades per la ciutadania a través d’entitats i temàtiques
pròpies del país. És un espai de la
gent ubicat en un indret històric de la
parròquia.

EXPOSICIONS

L’Espai Caldes, ubicat a la part alta de
la parròquia, s’està consolidant com
l’indret on es visibilitza la gent que
ha construït Andorra. És amb aquest
nou enfocament que el Comú d’Escaldes-Engordany ha donat a l’equipament que es vol donar resposta a una
mancança existent al país.

L’exposició Un viatge per la
història del Club Pirinenc.

El fet és que fins avui no hi havia cap
instal·lació que complís aquesta funció. Per aquest motiu, el Comú d’Escaldes-Engordany ha obert l’espai a
associacions, entitats i col·lectius que
estaven orfes d’un lloc on poder donar
a conèixer el seu treball i la petjada
que han deixat en la història d’Ando-

L’Espai Caldes es va inaugurar amb
l’exposició 50 anys de Bàsquet Club
Andorra. També hi ha passat la mostra Papers de circ, Les Escaldes: Pioners de l’hoteleria 1900-1960, i Un
viatge per la història del Club Pirinenc
Andorrà. D’entre les exposicions que
ha acollit el centre destaca Les Escaldes: Pioners de l’hoteleria per
l’acceptació que ha tingut. Es va poder veure entre el mes d’agost del
2021 i el mes de gener d’aquest any
i va assolir un total de 1.491 visitants malgrat la pandèmia. Fins
al 23 d’abril acull A taula amb el Sergi, una exposició fruit del projecte de
l’associació d’artistes La Xarranca per
reconèixer la figura de l’artista i artesà
Sergi Mas, fundador de l’entitat. S’hi
poden veure les obres de 20 artistes.

Escaldes, parròquia de la
cultura contemporània
PROJECTES

L’Espai Caldes és una de les peces de
l’engranatge que fan d’Escaldes-Engordany la parròquia de la cultura
contemporània. Hi ha dos eixos més
que completaran la cadena de valor del foment públic de la creació.
Es tracta de la Llanterna i la fàbrica

de creació. El primer d’aquests dos
projectes culturals ja s’ha començat
a desplegar. La Llanterna és un centre de formació creativa que, ara per
ara, acull l’escola de música i l’espai
d’art. La factoria de creació vol ser
un espai multidisciplinar (arts visuals,
plàstiques, escèniques o musicals,
entre d’altres) adreçat als artistes en
el qual podran desenvolupar els seus
projectes.

- 16 -

La Llanterna està ubicada a
Fiter i Rossell.

Espai de creació per a
artistes a
Escaldes-Engordany

Contractació d’uns
150 eventuals d’estiu
OPORTUNITAT LABORAL

El Comú preveu contractar uns 150
eventuals d’estiu. Aquest personal es
destinarà a donar suport a les activitats
de Cultura i Turisme i a nodrir la bossa
de monitors que requereix l’organitza-

ció de l’Escaldes-Estiu. Aquesta és una
via per a molts joves per tenir el primer
contacte amb el món laboral. Les persones interessades van poder presentar la seva sol·licitud en el concurs públic que es va convocar. La previsió era
incorporar aquest any 76 monitors per
al torn de juliol, 77 per al torn d’agost i
47 per al torn de setembre.

EQUIPAMENTS
El Comú d’Escaldes-Engordany està
treballant per obrir un espai de creació
per a artistes. Amb aquesta instal·lació el que es busca és tenir la pota
que falta per tancar el cercle cultural
(formació, creació i exposició). Es tractarà d’un espai multidisciplinar i ben
estructurat, que donarà la possibilitat
als artistes de treballar també en obres
de gran format. Amb aquest projecte,
el Comú pretén que la col·laboració
amb els artistes, és a dir els actors que
aporten vida cultural al país, no es limiti només a l’organització d’exposicions.

Obres de petit format
de diferents artistes,
al CAEE
ART

Els Amics de les arts
fan vibrar el Prat del
Roure

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany
(CAEE) va acollir fins al 2 d’abril l’exposició 22x22 La magnitud del petit
format, una mostra amb obres de 22
artistes del Principat que tenen en
comú el format de petites dimensions.
Aquesta és una de les accions per
acompanyar els artistes andorrans.

Els Encants de Sant
Antoni recapten un
total de 2.630 euros

MÚSICA

TRADICIONS

Els amics de les arts van omplir la
sala Prat del Roure el passat 21 de
gener. El concert va ser un èxit de
públic, ambient, participació i qualitat
musical. El grup català va interpretar temes del seu nou disc ‘El senyal
que esperaves’ i els grans hits de la
banda.

Tenint en compte la situació sanitària,
els Encants de Sant Antoni tampoc es
van celebrar amb normalitat aquest
any. És per això que es va organitzar
una versió modificada de la subhasta,
que va consistir en un sorteig. L’acte
es va emetre en ‘streaming’ i va aconseguir recaptar 2.630 euros.

- 17 -

Els àpats es poden consumir
a casa o a la Llar de jubilats.

micili. En aquest cas es lliura cada
dia de la setmana, caps de setmana
i festius inclosos. A l’últim, també es
pot passar a recollir el dinar a la Llar
a partir de les 12.45 hores, de dilluns
a divendres, i menjar-se’l a casa.

Tres fórmules per
accedir als àpats
GENT GRAN

La Llar de jubilats ofereix un servei
variat de menjador per adequar-se a
les necessitats de les persones grans.
Hi ha tres opcions. La primera és el
menjador ubicat a les instal·lacions

de la llar. Funciona de dilluns a divendres i consisteix en un primer i un
segon plat, pa, postres, cafè i aigua.
A més, es pot optar a un segon plat
de carn a la planxa feta al moment
i al gust del comensal. El preu de
l’àpat és de 5,75 euros.
La segona opció és rebre l’àpat a do-

Inscripcions a la nova edició dels
Esports d’Estiu per a la gent gran
LLAR DE JUBILATS

Els Esports d’Escaldes-Estiu per a la
gent gran es tornaran a programar
aquest any amb l’objectiu d’oferir el
màxim d’activitats a la natura i fer
que aquestes siguin al més diverses
possible per donar resposta a les preferències i habilitats dels participants.
Des del 4 de juliol fins al 6 de setembre, les persones majors de 60 anys
podran gaudir de sortides a la muntanya de diferents nivells de dificultat, activitats lúdiques en espais exteriors de la parròquia, sortides amb
BTT, circuits d’habilitats, exercicis de
recuperació funcional, i excursions
guiades. Amb això es vol promoure

la salut, l’autonomia, la dignitat i el
benestar de les persones grans. Les
inscripcions es podran fer a partir del
dia 25 de maig.

Una de les activitats
organitzades l’any passat.
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Per accedir al servei cal trucar al 807
005 per inscriure’s. La proposta de
menú es publica cada setmana a la
web del Comú d’Escaldes-Engordany
(www.e-e.ad), a través del grup de
WhatsApp, correu electrònic i la informació que es difon a la mateixa
Llar. Les comandes es poden fer per
correu electrònic, pel grup de WhatsApp, per telèfon o presencialment.
El pagament s’efectua al mateix moment en efectiu o amb targeta o facturar a finals de mes. En cas de no
poder assumir el cost, es pot sol·licitar una prestació social, prèvia valoració del Departament d’Acció Social
del Comú d’Escaldes-Engordany.

Millora de la neteja
dels carrers
VIA PÚBLICA
Per tal que la gent trobi nets els carrers
quan surt de casa, el Comú ha reforçat
la neteja viària. Són els agents de circulació els encarregats de controlar a
primera hora del matí l’estat dels carrers i alertar els operaris de neteja
quan es constata qualsevol incidència.
A l’hora de realitzar aquesta tasca es
prioritzen els punts de la parròquia
més conflictius. Es revisa el camí escolar i la zona propera als col·legis, els
carrers principals i tot seguit els transversals i els secundaris. A més, s’està
incidint en les queixes motivades per
actes incívics en indrets més amagats.
Aquest nou sistema d’intervenció s’està aplicant des de principis d’any i té
com a objectiu l’acció immediata evitant protocols llargs.

Contractació d’un arquitecte expert
en patrimoni per restaurar els ponts
PATRIMONI

Signatura del conveni entre el
Comú i l’Unicef.

Signat un conveni per seguir
sent Ciutat amiga de la infància
UNICEF
El Comú d’Escaldes-Engordany i el Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef han signat un memoràndum d’entesa per
seguir formant part de la iniciativa Parròquies amigues de
la infància i establir la forma com això es durà a terme.
La firma ha anat a càrrec de la cònsol major, Rosa Gili, i
Laura Álvarez, presidenta de l’Unicef. Amb l’acord, el Comú
es compromet a implementar un pla d’acció per garantir
els drets dels infants. Entre les mesures recollides hi ha el
manteniment de les prestacions socials per als menors; millores als carrers amb la instal·lació de passos de vianants,
bandes reductores i la limitació de velocitat; i el bus a la
demanda. Altres aspectes són un projecte de millora dels
parcs; la detecció i derivació dels infants en situació de risc;
i accions socioeducatives a través dels educadors de carrer.

El projecte de restauració dels ponts històrics de la parròquia segueix endavant. És per això que el Comú d’Escaldes-Engordany ha contractat un arquitecte francès expert
en patrimoni cultural perquè faci el diagnòstic estructural
de tres ponts (el d’Engordany, el de la Tosca i el dels Escalls). Els treballs aniran a càrrec de Pierre Cadot, especialitzat en intervenció en monuments declarats béns d’interès
cultural. Cadot ha dirigit la restauració d’edificis històrics
com l’església de Saint-Volusien de Foix, l’església Notre
Dame de Montréal du Gers, el pont d’Aurenque o la casa de
Thiane Thone a Luang Prabang (Laos), inscrita a la llista del
patrimoni mundial de la Unesco, entre molts d’altres treballs. Va obtenir el premi del patrimoni 2009 General Adolphe Messiny, concedit per la Societat Arqueològica de Gers.
El Comú d’Escaldes-Engordany ha apostat per Cadot després que aquest fos recomanat per l’Ambaixada de França.
L’arquitecte visitarà Escaldes-Engordany al mes d’abril per
poder fer un estudi dels tres ponts. També assumirà la
supervisió de les obres. Paral·lelament es contractarà un
enginyer especialitzat en il·luminació de patrimoni cultural
tenint en compte que cal tenir definit aquest aspecte en el
moment en què es realitza la restauració.

Els treballs de restauració
del Dodge Fargo avancen
VISITA

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, i el conseller de Vida
Cultural, Valentí Closa, acompanyats
per Claude Benet de Velles Cases Andorranes, van fer una visita al taller
on es troba el Dodge Fargo per com-

provar l’evolució dels treballs de restauració. Fins a la data s’ha restaurat
tota la part superior del xassís del
vehicle que, tal com va recordar Closa, és “l’autobús de tothom” ja que
en no tenir propietari ha passat a ser
patrimoni de tots. El Comú d’Escaldes-Engordany va fer una aportació
de 20.000 euros a Velles Cases per a
la reparació i conservació del Fargo.
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Un moment de la visita al
Fargo.

Les instal·lacions esportives
s’equipen amb nous elements
per a un entrenament complet
A més s’ha millorat el rocòdrom amb
l’adquisició de noves preses. Això garanteix que aquest espai es mantingui
viu tenint en compte que l’adquisició
de preses de diferents textures i formes dona nous estímuls als escaladors.
Les actuacions en aquesta instal·lació
no s’acabaran aquí ja que el Departament d’Esports està treballant per ampliar-lo amb la creació d’un nou mòdul
d’escalada que inclourà una cova.

ESPORTS

El gimnàs s’ha equipat amb noves
màquines i elements. Això ha permès
ampliar el catàleg de material. Aquesta millora de l’oferta garantirà un entrenament més integral i complet. Entre els equips que s’ha adquirit hi ha
un multipower, que permet treballar
diferents grups musculars, i un multi

Les noves màquines del
gimnàs comunal.

hip, per treballar la part inferior del
cos. També s’ha incorporat una gàbia
de potència, un element relacionat
amb el crossfit per entrenar amb pes
lliure; una politja multifuncions, una
barra i discos per a la gàbia de potència, i diferents mobles per guardar
material.

El rocòdrom, al Centre social
i recreatiu de Fiter i Rossell.

Acció per millorar els
parcs de la parròquia
ESPAIS VERDS

El parc del Prat del Roure
després de la intervenció.

El Comú d’Escaldes-Engordany ha fet
una rentada de cara al parc del Prat
del Roure. Amb la intervenció s’han
reparat diferents elements que estaven deteriorats, tenint en compte que
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van ser instal·lats fa 15 anys. Paral·lelament, el Comú està treballant en un
projecte de manteniment i embelliment dels parcs de la parròquia. Una
operació cara neta. Ara per ara s’ha fet
un balanç de situació d’aquests equipaments per part dels departaments
implicats en la seva gestió (Medi Ambient, Serveis, Manteniment i Esports).

La borda de Ràmio, centre de
la vida a la Vall del Madriu
ubicaran dues cabines sanitàries i una
dutxa. Tot plegat permetrà donar servei a les persones que es desplacin fins
a aquest indret.

LLOC PROTEGIT

Vista de l’interior de la borda
de Ràmio.

La borda de Ràmio va ser arrendada
pel Comú d’Escaldes-Engordany amb
l’objectiu d’acollir activitats de descoberta d’aquesta zona de la parròquia.
A hores d’ara s’està treballant en la definició del programa que es desplegarà
durant els mesos d’estiu. Es tracta
d’accions adreçades als infants, joves
i gent gran. A més, serà un punt d’informació d’aquest territori declarat patrimoni de la humanitat per la Unesco.

El Comú d’Escaldes-Engordany treballa perquè aquest estiu la vall del
Madriu desprengui vida. I el punt neuràlgic serà la borda de Ràmio. És per

això que durant els darrers mesos han
continuat els treballs de rehabilitació
de l’edifici. Allà s’hi ha traslladat una
estufa amb possibilitat de cuina i s’hi

Amb aquesta actuació, el Comú d’Escaldes-Engordany es manté en el
compromís de conservar, protegir i difondre el patrimoni cultural material i
immaterial de la parròquia.

Obertes les inscripcions al Talentejant, el
concurs d’arts escèniques per a joves
CREACIÓ
Fins al 6 de maig estan obertes les inscripcions al Talentejant. El programa
té per objectiu potenciar la presència
dels joves en la vida creativa de la parròquia, oferir-los acompanyament especialitzat, promoure el lleure creatiu
i cultural i facilitar la cohesió i la coo-

Convocada la segona edició del concurs
Escaldes Sound, que vol tenir més participants
MÚSICA
El Comú d’Escaldes-Engordany ha
convocat la segona edició de l’Escaldes Sound, un projecte que se celebra
des de l’any passat en col·laboració
amb la població catalana de Cervera.
En aquesta ocasió, s’han inclòs canvis
en les bases del concurs amb l’objec-

tiu d’aconseguir més participants. Una
d’aquestes és l’ampliació de la franja
d’edat dels participants, que ara se
situa entre els 12 i els 35 anys. L’altra novetat és la data d’inscripció, que
s’ha avançat. Els grups i solistes tenen
temps per fer-ho fins al 6 de maig.
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peració. Està adreçat als grups d’edat
que van dels 12 als 17 anys i dels
18 als 30 anys i es pot participar en
les disciplines d’instrument musical o
cançó, dansa i representació escènica.
Els joves que superin el càsting passaran a la gala, que serà el 22 de maig.

A la teva escolta - Fem balanç
Rosa Gili i Quim Dolsa – cònsol major i cònsol menor
Els cònsols estan oberts a qualsevol consulta de la ciutadania.
Pots contactar-los a través de l’adreça comu@e-e.ad, l’apartat
Línia directa amb la cònsol major del portal web www.e-e.ad, i
el telèfon 890 890.

Cèlia Vendrell – Consellera de barri de Vilars i Can Diumenge
Ha rebut una sol·licitud relativa al seu barri. Fa referència a un punt de recollida
selectiva a les Teulades. S’ha comunicat al ciutadà que el problema està en vies de
resoldre’s.

Magda Mata – Consellera de barri de Sant Jaume, Engordany, Sa Calma, Guem,
Hortalets de Ribot i Hortalets del Guem
Ha rebut cinc sol·licituds. Una provenia d’un grup de comerciants de l’avinguda del
Pessebre que demanava millores en l’aparcament i accions de reactivació; dues eren
de veïns del lloc on es faran els pisos a preu assequible per neguits amb el projecte;
una sobre el parc de Sant Jaume; i l’última en relació a un problema amb coloms.

Josep Batalla – Conseller de barri del centre, des de Carlemany fins a Fener i Boïgues
Ha rebut quatre sol·licituds. Es tracta d’una proposta per senyalitzar els comerços
ubicats a les travesseres de Carlemany; una queixa relativa a la neteja al Fener (el
dipòsit de vehicles del Govern i la deixalleria); un problema en relació a un terreny
privat brut; i una consulta sobre el sistema de recollida de brossa i l’actualització
dels comptadors de FEDA.

Valentí Closa – Conseller de barri de Fiter i Rossell
Ha rebut 14 sol·licituds, moltes d’elles relacionades amb dubtes, peticions o observacions sobre les obres de Fiter i Rossell i les necessitats d’estacionament durant els
treballs. També hi ha dues peticions relatives a la neteja i una proposta d’arranjament d’un espai públic.
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Agenda
ABRIL

1 d’abril
-Lliurament de les claus dels Horts
d’en Sucarana (Llar de jubilats)
2 d’abril
-Dissabtes d’Art / Exposició - 22x22 La
magnitud del petit format
Fins al 2 d’abril (Centre d’Art d’Escaldes-Engordany)
6 d’abril
-Liter’Art - ‘Em dic vermell’, d’Orhan
Pamuk
(Biblioteca)
Del 7 d’abril a l’11 de juny
-Exposició - Basat en històries reals.
Col·lecció Foto Colectania (CAEE)
10 d’abril
-Partit de bàsquet - 25è aniversari,
Club Karate Fudo-Shin (Pavelló Prat
Gran)
-Ball de tarda (Llar de jubilats)
-Esports de Pasqua
Fins al 23 d’abril
-Exposició - A taula amb el Sergi. Les
obres. La mirada dels artistes (Espai
Caldes)
23 d’abril
-Sant Jordi a la plaça Coprínceps (de
10.30 a 20h)
- Jam sessions de lletres a la plaça
-Cultura en família a Escaldes-Engordany / On vas, Moby Dick? (Sala Prat
del Roure)
30 d’abril
-TIM Bàsquet internacional
MATE
(Pavelló Prat Gran)
30 d’abril
-Dissabtes de Secrets

one,

Data a determinar
-Inici 5è Trofeu Financera d’Assegurances (Pistes de Tennis)

23 de maig
-Inici de les inscripcions a l’Escaldes-Estiu Gent Gran

Tot el mes d’abril
-Pasqua al Prat del Roure

28 de maig
-Dissabtes d’aigua
28 i 29 de maig
TIM Bàsquet internacional two, MATE
(Pavelló Prat Gran)

MAIG

1 de maig
-TIM Bàsquet internacional
MATE
(Pavelló Prat Gran)

one,

JUNY

4 de maig
-Liter’Art / El retrat de Dorian Gray,
d’Oscar Wilde (Biblioteca)

8 de juny
-Liter’Art / Un artista del món flotant,
de Kazuo Ishiguro (Biblioteca)

7 de maig
-Dissabtes de Secrets

11 de juny
-Taller de jardineria per a les escoles.
-3a Lliga de Judo d’Andorra, Ippon
Club (Pavelló Prat Gran)

7 i 8 de maig
-5a Jorma Urban Trail i cronoescalada
de ciclisme
8 de maig
-Ball de tarda (Llar de jubilats)
9 de maig
-Reunió de poble (Prat del Roure)
10 de maig
-Empodera’t / Taller de risoteràpia
(Prat del Roure)
11 de maig
-Xerrada – Rere les petjades de l’espoli artístic nazi (Sala d’actes del Comú
d’Escaldes-Engordany)
21 de maig
-Open d’Escalada (Rocòdrom)
-Cultura en família a Escaldes-Engordany / El rei de la casa (Sala Prat del
Roure)
22 de maig
-Gala Talentejant
-Jornada Campionat Parroquial, Bàsquet Club Escaldes (Pavelló Prat
Gran)
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12 de juny
-Jornada Campionat Parroquial, Bàsquet Club Escaldes (Pavelló Prat Gran)
16 de juny
-Competició 25è aniversari Club Karate Fudo-Shin (Prat Gran)
19 de juny
-Festa de la parròquia. 44è aniversari
de la creació de la parròquia d’Escaldes-Engordany
24, 25 i 26 de juny
-Alpha Space
26 de juny
-Ball de tarda (Llar de jubilats)
Data a determinar
- Finals 5è Torneig Financera d’Assegurances (Pistes de tennis)

- 24 -

