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És estiu. S’obren portes i finestres i tornem a places i carrers. És temps de compartir. La Festa de la parròquia va donar 
el tret de sortida. Un moment de retrobament després de les restriccions que ens va imposar la Covid-19. Un moment 
de recuperació d’allò que ens fa poble. Però aquest estiu hem recobrat molt més que allò que anomenem la normalitat. 
Hem fet reviure l’essència d’Escaldes-Engordany. La recuperació del Festival internacional de jazz ha fet somiar i ha 
posat la cultura a l’abast de tota la població. És així com avui es continua aquell camí marcat per un grup d’homes i 
dones que van fer una aposta i van convertir aquesta parròquia en pionera i referent en aquest àmbit.

Els moments compartits a l’Andorra Jazz Escaldes-Engordany s’han entrellaçat amb aquells gaudits a la Vall del Madriu. 
Amb la inauguració de la borda de Ràmio s’ha posat la primera pedra d’un projecte que ha de créixer i que permetrà 
divulgar el patrimoni entre tota la població i els visitants, sempre prioritzant el respecte pel medi ambient. 

També s’ha donat un impuls a altres iniciatives que crearan espais de trobada i intercanvi entre les ciutadanes i ciu-
tadans. El projecte Caldes, la millora dels parcs i els pisos a preu assequible en són una mostra. Accions, totes elles, 
adreçades a crear llaços de solidaritat entre la població i fer d’Escaldes-Engordany una parròquia per a totes les per-
sones que hi viuen.

Presentació del projecte ‘L’aigua i la forma’

Rosa Gili i Javier Balmaseda van presentar el dis-
seny de l’obra L’aigua i la forma, emmarcada en el 
Projecte Caldes.

Vall del Madriu

Últim trasllat en helicòpter del material necessari 
per impulsar a la borda de Ràmio tots els projectes 
planificats. La iniciativa té per objectiu posar en va-
lor el patrimoni.

Vídeos destacats Saps que...?
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ran tasques de manteniment, aten-
ció i recompte dels visitants al mateix 
temps que vetllaran pel benestar i la 
seguretat dels rucs que hi ha a la vall 
per acompanyar els excursionistes.

L’any passat es van iniciar les accions 
a Ràmio amb la rehabilitació d’una 
borda que ha d’esdevenir el punt 
neuràlgic des d’on difondre la Vall 
del Madriu. Aquest estiu es vol do-
nar una embranzida al projecte amb 
l’objectiu que el 2023 ja estigui total-
ment consolidat. 

Amb aquestes accions es dona com-
pliment a les demandes de la Unesco 
i del mateix pla de gestió de la vall. 
Es tracta dels primers passos per 
avançar cap a una altra forma de fer 
turisme i una altra forma de viure el 
territori.

Què vol la Unesco?
La Unesco no vol llocs conservats 
com un museu. Vol que s’impulsin 

projectes vinculats al patrimoni cul-
tural en aquests espais.

La Convenció sobre la protecció del 
patrimoni mundial, cultural i natural 
de la Unesco recull que els estats 
parts no només han de protegir i 
conservar el patrimoni cultural i na-
tural sinó també rehabilitar-lo i trans-
metre’l a les generacions futures. En 
aquest sentit, i entrant més al detall, 
la Convenció estableix que els estats 
faran tot el possible per estimular el 
respecte i l’estima al patrimoni cul-
tural i natural entre la ciutadania a 
través de programes d’educació i in-
formació, entre d’altres vies.

Aquest objectiu també està recollit 
al pla de gestió de la Vall del Ma-
driu-Perafita-Claror. El text diu que 
l’activitat turística ha de ser sosteni-
ble i garantir la difusió pedagògica, 
científica, turística i de sensibilització 
del públic envers el paisatge cultural. 
És així que indica que la conservació 

d’aquest lloc ha de propiciar el gaudi-
ment del bé cultural. En aquest sentit 
exposa que es fomentaran les visites 
i el turisme sostenible i destaca que 
la difusió del coneixement del bé de-
clarat, les funcions didàctiques i pe-
dagògiques i la divulgació científica 
són funcions primordials de la gestió 
de la vall.

Preservant la vall

L’organització d’activitats aquest 
estiu a Ràmio ha fet necessària 
l’aprovació d’una ordinació que 
prohibeix l’accés rodat al territori 
d’Escaldes-Engordany a la Vall del 
Madriu-Perafita-Claror. El Comú dis-
posava d’una ordinació aprovada el 
2012 que regulava l’accés motoritzat 
al medi natural i que en una dispo-
sició transitòria no permetia la cir-
culació de cap vehicle motoritzat en 
tota la zona del bé declarat d’interès 
cultural en la classificació de paisat-
ge cultural a l’espera d’una regulació 
posterior. 

Vista la necessitat de tenir una nor-
mativa clara i concisa en relació a la 
protecció de la vall, el Comú ha im-
pulsat ara aquest text que prohibeix 

l’accés i la circulació a aquest territori 
de vehicles rodats, siguin o no mo-

toritzats. L’ordinació preveu sancions 
d’entre 150 i 300 euros.

Cal recordar que la prohibició de l’ac-
cés rodat a tota la vall no està in-
closa al pla de gestió i per això és 
necessari adoptar nova normativa. 
Aquest text vol contribuir a l’elabora-
ció de l’estratègia global d’accés a la 
vall reclamada per la Unesco des del 
2004. De fet, la comissió de gestió 
té prevista la redacció de l’estratègia 
d’accés, que figura com a prioritat 
alta en el pla d’acció aprovat per al 
període 2020-2023.

Escaldes-Engordany i el Madriu

Escaldes-Engordany és la parròquia 
que té més territori de la zona decla-
rada patrimoni de la humanitat per la 
Unesco sota la seva responsabilitat. 
És per això que té el ferm compromís 
de conservar, rehabilitar i revalorit-
zar el patrimoni cultural situat dins 
dels seus límits, tal com demana la 
Convenció sobre la protecció del pa-
trimoni mundial, cultural i natural de 
la Unesco del 1972.

La Vall del Madriu té un significat es-
pecial per als escaldencs i escalden-
ques. Un significat històric, cultural. 
Ha estat declarada per la Unesco per 
la seva dimensió cultural des de l’any 
2004. Això vol dir que s’hi treballava, 
hi havia activitat econòmica: trans-
humància, agricultura, la forja. I això 
va ser així durant molts segles. En 
són una mostra les bordes que hi ha, 
les feixes, els orris, el camí empedrat 
o les infraestructures de FHASA. Hi 
havia vida. L’objectiu del Comú d’Es-
caldes-Engordany és fer que aquest 
territori revisqui. 

Això es farà amb l’organització d’ac-
tivitats a la zona de Ràmio aquest 
estiu. Des de sortides de la Llar 
de jubilats i dels infants de l’Escal-
des-Estiu per descobrir el patrimoni 
fins a les activitats de l’Espai jovent 
o un Campus natura de les Setmanes 
joves. Aquest serà també el punt on 
estaran ubicats els ecoguardes que 
ha contractat el Comú i que realitza-

Escaldes-Engordany impulsa 
accions a Ràmio aquest estiu

La zona inscrita a la llista de la 
Unesco.

Imatge de Ràmio amb la 
borda a primer pla.

L’interior de la borda (a dalt) i 
els seus entorns (a baix).VALL DEL MADRIU

La borda de Ràmio acollirà aquest 
estiu activitats i serà el punt on 
estaran ubicats els ecoguardes, 
que realitzaran tasques de mante-
niment i atenció als visitants. L’ob-
jectiu és que la borda serveixi per 
divulgar el patrimoni de la Vall del 
Madriu-Perafita Claror.

La Convenció sobre la protecció del 
patrimoni mundial, cultural i natu-
ral de la Unesco diu que els estats 
parts no només han de protegir 
i conservar el patrimoni cultural i 
natural sinó també rehabilitar-lo i 
transmetre’l a les generacions futu-
res. Aquest és l’objectiu del Comú.

Vista la necessitat de disposar d’una 
normativa clara i concisa en relació 
a la protecció de la vall, el Comú ha 
impulsat una ordinació que hi pro-
hibeix l’accés i la circulació de vehi-
cles rodats, siguin o no motoritzats. 
Aquest text vol contribuir a l’elabo-
ració de l’estratègia global d’accés. 
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Clot d’Emprivat per iniciar una reflexió 
conjunta que té com a punt de partida 
aquesta proposta. En tot cas, la vo-
luntat és assolir un consens amb les 
parts implicades. Els canvis proposats 
pel Comú d’Escaldes-Engordany en cap 
cas preveuen augmentar l’alçada dels 
edificis. A més, l’objectiu és aconseguir 
places d’aparcament d’ús públic a les 
promocions urbanístiques. Convé des-
tacar que el Comú no pot comprar els 
terrenys per mantenir-los com a espai 
verd perquè no té suficients recursos 
econòmics i que tampoc té la capacitat 
d’aturar les torres que s’estan cons-
truint ni reduir l’edificabilitat als propie-

taris de les parcel·les ja que aquests 
tenen uns drets urbanístics atorgats 
amb la revisió del Pla d’urbanisme del 
2018.

La revisió del pla d’urbanisme aprovada 
fa quatre anys va permetre la construc-
ció d’edificis de 20 plantes si s’allibera-
va un 15% de la parcel·la. La decisió 
d’impulsar ara aquests nous canvis és 
conseqüència del neguit del Comú, que 
veu com la urbanització d’aquesta zona 
s’allunya de la idea inicial de mantenir 
el pulmó verd mitjançant la construcció 
en alçada, i del cert rebuig social que 
ha generat la construcció de les torres. 

El Comú d’Escaldes-Engordany està 
treballant per aconseguir un urbanis-
me més agradable al Clot d’Emprivat 
que garanteixi el manteniment d’un 
espai verd d’una superfície similar al 
parc Central d’Andorra la Vella. Això 
s’aconseguiria si els propietaris dels te-
rrenys s’avenen a deixar el 50% de les 
parcel·les lliures en planta baixa. 

És per aquest motiu que els cònsols 
es van reunir amb els propietaris del 

QUINA ÉS LA PROPOSTA?

Es vol aconseguir un espai verd d’una superfície similar al parc Central d’Andorra la Vella. Per fer-ho es demana 
als propietaris dels terrenys que deixin el 50% de les parcel·les lliures en planta baixa. Aquests canvis en cap 
cas preveuen augmentar l’alçada dels edificis. A més, l’objectiu és obtenir places d’aparcament d’ús públic a les 
promocions urbanístiques que es construeixin a la zona.

COM ES VOL FER?

El Comú d’Escaldes-Engordany vol aconseguir aquests canvis mitjançant el consens amb les parts implicades. 
És per això que a principis d’abril va convocar tots els privats amb terrenys al Clot d’Emprivat per iniciar una 
reflexió conjunta sobre l’urbanisme en aquesta zona de la parròquia.

NO ES PODEN COMPRAR ELS TERRENYS?

El Comú no té suficients recursos econòmics per comprar els terrenys de cara a tenir més espai públic al Clot 
d’Emprivat. Tampoc té la capacitat d’aturar la construcció de les torres que ja s’estan edificant ni reduir l’edifi-
cabilitat als propietaris ja que aquests tenen uns drets urbanístics atorgats amb la revisió del Pla d’urbanisme 
parroquial que es va realitzar el 2018.

PER QUÈ ES FA LA PROPOSTA?

La decisió d’iniciar converses amb els privats neix en el moment en què es constata que la urbanització d’aques-
ta zona de la parròquia s’allunya de la idea inicial de mantenir el pulmó verd mitjançant la construcció en alçada 
i de la incomprensió i un cert rebuig social que ha generat la construcció de les torres.

El Comú treballa per garantir 
un espai verd al Clot d’Emprivat

Els únics terrenys que el Comú té en propietat al Clot d’Emprivat són el complex del Prat del 
Roure i els parcs que hi ha entre el carrer dels Veedors i el riu (zona de color verd). Al plànol 
podem veure en vermell els espais alliberats amb les torres que hi ha avui construïdes.

En el moment de revisar el Pla d’urbanisme, es podia haver aprofitat per introduir millores per 
fer més agradable la zona. Al plànol podem veure una simulació de la planificació que es podia 
haver fet. En verd hi ha l’espai d’ús públic que es podia haver guanyat.

URBANISME
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la llar, productes de farmàcia, l’exone-
ració de taxes i tributs, i prestacions 
urgents per a persones en situació de 
necessitat social a més de prestacions 
específiques per a certs col·lectius.

El Departament d’Acció Social també 
ha realitzat 221 visites des del Servei 
d’Informació, Orientació i Assessora-
ment (SIOA), que té per funció donar 
a la població tota la informació relati-
va als serveis socials que té a l’abast.

La cònsol major d’Escaldes-Engor-
dany, Rosa Gili, ha destacat que el 
Comú de la parròquia s’ha implicat 
en la iniciativa perquè és un projecte 
de país que posa Andorra al calendari 
internacional d’esdeveniments gas-
tronòmics i que pot ajudar a generar 
una dinàmica. Rosa Gili també ha re-
marcat la necessitat que aquest esde-
veniment vagi lligat als productes de 
proximitat i al turisme sostenible. És 
per això que ha demanat la presència 
dels restauradors d’Escaldes-Engor-
dany a l’esdeveniment.

El Comú d’Escaldes-Engordany ha 
concedit 76 prestacions socials entre 
l’1 de gener i el 9 de maig d’aquest 
any. En total s’hi han destinat 11.340 
euros. Per tipus d’ajut, el volum més 
important de prestacions concedides 
han estat les relatives a l’exoneració 
del foc i lloc seguides de les activitats 
de Pasqua i les d’alimentació.

Si ens centrem en els tipus d’ajuts 
als quals s’ha destinat un import més 
elevat aquests han estat l’exonera-
ció del foc i lloc (s’han adreçat 3.800 
euros a aquest concepte), les pres-
tacions relatives a l’alimentació (que 
han pujat a 2.150 euros), i els ajuts a 
l’habitatge (1.700 euros).

El Comú d’Escaldes-Engordany dispo-
sa d’ajuts al lloguer, a l’alimentació i 
productes d’higiene, equipaments de 

Escaldes-Engordany acollirà del 14 
al 18 de setembre l’Andorra Taste, 
les primeres jornades professionals 
internacionals de Gastronomia d’Alta 
Muntanya. També inclou activitats 
populars i sessions per a infants. L’es-
deveniment està organitzat per An-
dorra Turisme i Vocento Gastronomía 
– grup GSR i té el patrocini del Comú 
d’Escaldes-Engordany. 

Invertits 11.300 euros en ajuts 
socials entre gener i maig

Jornades de cuina 
d’alta muntanya

Les prestacions d’alimentació 
són de les més freqüents.

El ministre de Turisme i la còn-
sol major en la presentació.

PRESTACIONS

TURISME

Per rebre orientació sobre els serveis 
socials que hi ha a l’abast, inclosos 
els ajuts, cal demanar cita prèvia al 
890 896 o desplaçar-se al Depar-
tament d’Acció Social, de dilluns a 
dijous de 8h a 13.30h i de 14.30h a 
16.30h i divendres de 8h a 15h.

L’edifici tindrà 39 pisos (sis estudis 
d’una habitació, 16 habitatges de dues 
habitacions, sis habitatges de tres ha-
bitacions, set habitatges de dues ha-
bitacions per a la gent gran i quatre 
habitatges d’ús compartit). Tots els 
pisos tenen terrassa i aparcament. Al 
voltant de la plaça hi haurà els espais 
comuns (com ara una bugaderia, sa-
les polivalents o espais d’esbarjo), 
que han de donar vida a l’edifici. És 
aquesta potenciació de la interacció 
intergeneracional un dels punts forts 
de la proposta.

Tot el projecte s’articula a través d’un 
atri i la plaça interior. A més, s’utilit-
za l’atri per recollir l’energia a l’hivern 
i dissipar-la a l’estiu. També desta-
ca el fet que els pisos es diferencien 
pel nombre d’habitacions, ja que els 
espais de dia són els mateixos per a 
cada unitat. El projecte guanyador té 
un cost estimat d’uns 7,2 milions d’eu-
ros. Ara, l’equip d’arquitectes elegit 
disposa d’un mes i mig per elaborar 
el projecte constructiu. La intenció és 
que les obres puguin començar de 
cara a la tardor.

Els habitatges a preu assequible ge-
neraran una plaça pública al nivell del 
carrer i una connexió per a vianants 
a través d’escales i un ascensor entre 
l’avinguda del Pessebre i Hortalets de 
Guem, fent més accessible aquesta 
part de la parròquia. Així ho preveu el 
projecte guanyador del concurs con-
vocat pel Comú d’Escaldes-Engordany, 
signat per Pere Cervós i Causa Estudi. 

Imatge de la plaça pública, la 
façana i l’atri de l’edifici.

Els pisos socials inclouen 
una plaça i connexió pública

HABITATGE
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l’àmbit polític. Molts d’aquests ho-
mes i dones havien anat a estudiar a 
l’estranger i tornaven amb ganes de 
crear vida cultural i canviar el que era 
Escaldes-Engordany. 

Amb els contactes d’uns i altres es 
va aconseguir que Tete Montoliu es-
devingués el padrí del festival i que 
el valencià Julio Martí en fos el pro-
motor. Recorden els impulsors que la 
primera edició va ser “excepcional”. 
L’esdeveniment es va ubicar a l’en-
velat del Prat Gran i el programa va 
reunir artistes de renom com Modern 
Jazz Quartet, que tornava als esce-
naris després d’anys d’absència; Tete 
Montoliu; i Fats Domino. Una bogeria, 
admetien anys més tard els organit-

zadors, ja que el cost de tot plegat 
era incert com també ho eren les con-
dicions amb què va començar a cami-
nar. La infraestructura i la sonoritza-
ció eren força precàries però amb la 
implicació de tot el grup impulsor, el 
suport del Comú (va sufragar la major 
part de les despeses) i la col·laboració 
de molta altra gent, el festival va ser 
un èxit. 

D’aquella primera edició queden en la 
memòria col·lectiva moments memo-
rables. El més destacat és sens dubte 
l’actuació de Fats Domino. El músic 
de Nova Orleans, un dels pioners 
del rock and roll, va omplir l’envelat 
del Prat Gran. Al final de l’actuació, 
i mentre desplaçava el piano a cops 

Hi havia un desert cultural i gent amb 
iniciativa. De la combinació d’aquests 
dos factors va néixer l’any 1985 el 
Festival Internacional de Jazz, que 
va tenir 20 edicions. L’havia precedit 
el concert de Ray Charles. L’Andorra 
Jazz Escaldes-Engordany va esde-
venir una cita de referència per als 
amants d’aquest gènere musical i va 
reunir els millors intèrprets del mo-
ment. 

El grup impulsor estava format per 
gent que venia de l’associacionisme 
i per una nova generació activa en 

Escaldes-Engordany recupera 
el Festival Internacional de Jazz

Públic en el primer festival a 
l’envelat del Prat Gran.

MÚSICA

Fins al 2005 van passar pel festival els 
grans del jazz. 

Ara, el Comú d’Escaldes-Engordany 
reprèn la iniciativa d’aquells pioners 
que van decidir somiar i van somiar en 
gran. Això s’ha fet recuperant la cita 
amb l’objectiu de tornar a posar Escal-
des-Engordany i Andorra al mapa dels 
festivals que es fan a Europa.

La 38ena edició de l’Andorra Jazz Es-
caldes-Engordany s’ha dissenyat per 
arribar al màxim de públic. Ha tingut 
com a cap de cartell el reconegut con-
trabaixista nord-americà Ron Carter 
amb el quartet Foursight. Aquesta no 
és la primera vegada que Carter ac-
tua a Escaldes-Engordany, tenint en 
compte que ja ho havia fet l’any 1995 
acompanyant a Geri Allen. Una altra 
figura destacada és Sílvia Pérez Cruz 
i la Farsa Circus Band. Han completat 
la llista el pianista Marco Mezquida i 
el cantant Mario Biondi. També s’ha 
inclòs en aquest 38è festival interna-
cional vuit concerts de jazz al carrer, 
tres jam sessions al vestíbul de la sala 
Prat del Roure, i l’Andorra Jazz Cam-
pus amb masterclass per a l’alumnat i 
professorat de les escoles de música i 
professionals.

de panxa, l’escenari es va ensorrar. 
Diuen que la banda no va deixar de 
tocar fins al final de la peça. No hi va 
haver ferits i els fets van traspassar 
fronteres.

A partir d’aquell moment el festival va 
anar creixent. Cada any els concerts 
eren un èxit de públic i aplegaven gent 
del país i de fora. Un dels referents 
del jazz que també va actuar a Escal-
des-Engordany va ser Miles Davis. El 
concert es va fer a l’antic poliesportiu 
i es van exhaurir les entrades. Allà 
s’hi van aplegar 3.000 persones. Des-
prés dels concerts, la música seguia 
a l’hotel Roc Blanc amb jam sessions 
que s’allargaven fins ben entrada la 
matinada. Va ser així com la cita va 

servir per promocionar turísticament 
la parròquia i el país. Donar-li una al-
tra imatge lluny del niló, el formatge i 
el sucre, diuen alguns dels impulsors. 

Marco Mezquida en l’actuació 
al 38è festival.

Cartell de la primera edició 
del festival de jazz.

El Comú d’Escaldes-Engordany re-
prèn el Festival Internacional de 
Jazz amb l’objectiu de tornar a po-
sar Escaldes-Engordany i Andorra 
al mapa dels festivals que es fan 
a Europa. Ron Carter, Sílvia Pérez 
Cruz, Mario Biondi i Marco Mezqui-
da han estat els caps de cartell de 
la 38ena edició.
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al costat del parc d’skate. En aquest 
punt, es mantindran els tobogans però 
els espais buits del turó s’aprofitaran 
per instal·lar-hi multijocs de cordes tri-
dimensionals i altres jocs adaptats al 
pendent. Per això caldrà eliminar l’her-
ba i col·locar-hi un paviment de cau-
txú. Aquest joc també estarà adreçat a 
infants d’entre 8 i 14 anys.

Per altra banda, s’actuarà al parc de 
Sant Jaume on s’instal·larà un parkour 
per a joves de 12 a 18 anys a la zona 
que delimita amb les pistes de futbol i 
bàsquet. Els jocs existents en aquest 
parc es reciclaran. L’objectiu és que 
aquests jocs tinguin una funcionalitat 
lúdica i psicomotora òptima que ofe-
reixi als usuaris una experiència diver-
sa i enriquidora amb activitats desti- 
nades al joc col·lectiu i cooperatiu. La 

dels parcs infantils era una demanda 
del Consell d’infants i té per objectiu 
enriquir l’oferta amb jocs que no exis-
tien. 

A més, el departament de Medi am-
bient del Comú està treballant en el 
projecte prats florits. Es tracta de la 
creació de corredors ecològics entre 
diferents zones florides per tal que els 
insectes pol·linitzadors es desplacin 
i s’estableixin als espais urbans. Amb 
el projecte s’aconseguirà potenciar la 
biodiversitat, tenint en compte que la 
pol·linització és bàsica per garantir la 
cadena alimentària. Paral·lelament, el 
fet de tenir més vegetació al centre 
urbà millora la qualitat de l’aire. Els in-
sectes pol·linitzadors són els que per-
meten en gran part la reproducció de 
les plantes que produeixen flors i fruits. 

intenció és que puguin acollir un gran 
nombre d’usuaris de forma simultània i 
que abastin un ampli rang d’edats, in-
cloent-hi els adolescents. Les noves es-
tructures s’ubicaran en punts que fins 
ara estaven desaprofitats. La millora 

El Comú d’Escaldes-Engordany vol que 
els parcs de la parròquia siguin llocs 
agradables i de trobada. I també que 
contribueixin al manteniment de la bio-
diversitat. És per això que ha impulsat 
diferents accions encaminades a as-
solir aquest objectiu. La primera és la 
instal·lació als parcs del Prat del Roure 
i Sant Jaume nous jocs per a infants i 
joves. Així doncs, s’adquiriran dos mul-
tijocs de cordes tridimensionals per a 
edats compreses entre els 8 i 14 anys 
al parc infantil ubicat entre el carrer 
dels Veedors i el passatge Arnalde-
ta de Caboet i entre aquesta mateixa 
via i el carrer de les Nacions Unides. A 
més, s’actuarà al Turó de les Arts, just 

Més jocs i més
floriment als parcs

Una de les zones del Prat del 
Roure en què s’actuarà.

MEDI AMBIENT

S’instal·laran multijocs de cordes 
tridimensionals als parcs del Prat 
del Roure i un parkour al parc de 
Sant Jaume. 

També s’està treballant en el pro-
jecte prats florits.

MONUMENTS

ració imminent és el dels Escalls. Així 
mateix, i en relació al pont de la Tos-
ca, observa que es podria considerar 
un retorn a una aparença més respec-
tuosa amb l’aspecte original, tot i que 
això requeriria d’un pressupost elevat.

El projecte de restauració també in-
clou la il·luminació d’aquests monu-
ments. És per això que s’ha enca-
rregat a l’enginyer especialitzat en 
il·luminació del patrimoni cultural 
René Stinville aquests treballs, que 
tindran com a prioritat l’estalvi d’ener-
gia. La il·luminació dels ponts no es 
pot deslligar de la restauració perquè 
cal assegurar que l’actuació els traurà 
de la invisibilitat i que els llums esta-
ran adaptats al projecte de restaura-

ció. La restauració i il·luminació dels 
ponts històrics forma part del projecte 
Caldes. És per això que Pierre Cadot 
es va reunir amb Javier Balmaseda, 
autor de L’Aigua i la forma, i el seu 
equip per garantir que hi hagi harmo-
nia entre la il·luminació dels elements 
escultòrics del projecte Caldes i dels 
ponts.

Un dels objectius de la iniciativa és fer 
que aquests monuments es convertei-
xin en llocs de destí turístic, un dels 
punts inclosos en l’estratègia de revi-
talització comercial del Comú.

L’informe diagnòstic de l’estat de 
conservació del pont de la Tosca, el 
pont d’Engordany i el pont dels Es-
calls encomanat a l’arquitecte expert 
en patrimoni cultural Pierre Cadot ja 
es troba a les mans del Comú d’Es-
caldes-Engordany. El treball conclou 
que hi ha mancances en seguretat a 
les baranes i els recobriments de mur, 
que són massa baixos. També indica 
que la barana del pont dels Escalls 
és incompleta i d’aparença qüestio-
nable. A més aconsella la reforma de 
la calçada per fer-los accessibles a les 
persones amb mobilitat reduïda.

A banda, l’informe adverteix que el 
pont que està en pitjor estat de con-
servació i que requereix una restau-

El Comú resoldrà les mancances 
de seguretat dels ponts històrics

Imatge actual del pont 
d’Engordany.

Els experts i la cònsol major 
al pont de la Tosca.

La Llar de jubilats sorteja 18 parcel·les en la 
vintena edició dels horts d’en Sucarana

GENT GRAN

es van oferir a persones grans que no 
van entrar al sorteig. Els hortolans es 
van mostrar satisfets per poder con-
rear un any més aquestes parcel·les ja 
que això els permet passar una bona 
estona amb els companys al mateix 
temps que fan exercici.

La Llar de jubilats va acollir el sorteig 
per la nova temporada dels horts d’en 
Sucarana. En aquesta vintena edició 
hi havia 18 parcel·les disponibles però 
finalment se’n van adjudicar 16, res-
ponent així a totes les sol·licituds pre-
sentades. Les dues parcel·les restants 
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ambient. L’objectiu era sensibilitzar 
els infants sobre les bones pràctiques 
ambientals, fer-los descobrir el patri-
moni natural i transmetre’ls la impor-
tància de protegir-lo. Hi van participar 
372 alumnes. Les activitats van con-
sistir en un taller de jardineria, una 
excursió amb els guies del Comú al 
camí del rec de l’Obac de la Plana i un 
itinerari del reciclatge.

Aquests van ser dies de retrobament 
de la ciutadania de la parròquia i així 
es va poder viure durant la jornada 
de diumenge amb l’actuació de l’Es-
bart Santa Anna, l’arrossada popular, 
el concert de l’Orquestrina Trama, els 
jocs en família i el concert de Martha 
Roquett & Teresina Serra. Tot plegat 
va permetre celebrar el 44è aniversari 
de la creació d’Escaldes-Engordany.

El Comú d’Escaldes-Engordany va 
celebrar el Dia mundial del medi 
ambient organitzant diferents activi-
tats adreçades als escolars dels tres 
sistemes educatius de la parròquia 
agrupades en la Setmana del medi 

Escaldes-Engordany va celebrar el 
passat 17, 18 i 19 de juny la Festa de la 
parròquia. La diada s’ha viscut aquest 
any de forma especial després de dos 
anys marcats per l’excepcionalitat 
arran de la pandèmia de coronavirus. 

Activitats per fomentar el 
respecte pel medi ambient

Dies de retrobament per la 
Festa de la parròquia

SENSIBILITZACIÓ CELEBRACIONS

Una excursió amb els guies 
del Comú al rec de l’Obac.

EQUIPAMENTS

Creació d’un nou parc de gossos 
a l’aparcament de les Molleres

Per potenciar l’aprofitament de les 
restes orgàniques i sensibilitzar la 
ciutadania en relació amb la reducció 
de la fracció orgànica generada a les 
llars, el Comú d’Escaldes-Engordany 
s’ha sumat a la campanya de distri-
bució de compost, un fertilitzant na-
tural ecològic.

Les persones interessades en recu-
perar compost cal que s’adrecin a les 
instal·lacions de la deixalleria d’En-
sucaranes, situada a l’avinguda del 
Pont de la Tosca. Es recomana anar-
hi amb vehicle i portar un recipient 
de casa (bossa, cubell o altres). El 
compost es pot recollir els dimarts i 
els dijous, de 8 a 13 hores i de 15 a 
18 hores. 

És important no aplicar més d’un 
20% de compost en qualsevol tipus 
d’utilització ja que és un fertilitzant 
natural molt concentrat. Així doncs, 
s’ha de barrejar amb terra en el mo-
ment en què s’utilitza. Primer s’ha 
d’aplicar una capa fina de compost 
en superfície i després s’hi ha d’afegir 
la quantitat de terra necessària per 
obtenir el percentatge desitjat.

Escaldes-Engordany estrenarà en 
breu un nou parc de gossos a l’apar-
cament de les Molleres. L’espai tin-
drà una entrada per la part baixa, 
just al costat de l’aparcament, i una 
altra per la part alta, des del parc in-
fantil que hi ha a la zona. 

Els treballs de condicionament con-
sisteixen en desbrossar la parcel·la, 
habilitar un camí entre els dos nivells 
del parc, instal·lar-hi una tanca pe-
rimetral i adaptar la rampa d’accés 
des de la carretera d’Engolasters. 
El projecte es completa amb la ins-

tal·lació de dispensadors de bosses, 
papereres i bancs. Els treballs han 
anat a càrrec dels serveis tècnics co-
munals.

Amb aquesta mesura, el Comú d’Es-
caldes-Engordany vol oferir un espai 
perquè els gossos puguin córrer i in-
teraccionar entre ells. A més, l’equi-
pament ha d’afavorir la convivència 
i ajudar a mantenir els carrers nets.

Aquest és el segon parc de gossos 
que el Comú d’Escaldes-Engordany 
habilita a la parròquia. El primer va 
ser el del Puader, que està funcio-
nant de forma satisfactòria.

El parc de gossos de les 
Molleres s’obrirà en breu.

Distribució de 
compost

RESIDUS

Arran de carrer s’hi farà una plaça 
d’una superfície de 1.058 metres qua-
drats. El sòl es tractarà amb un joc de 
diferents paviments, creant zones de 
descans equipades amb jardineres de 
diferents alçades i mides que perme-
tran la col·locació de vegetació. Això 
donarà ombra i canvi de color en les 
diferents estacions de l’any.

La plaça integrarà els nuclis verticals 

d’accés a l’aparcament, que serà so-
terrat, i el voladís de cobertura de la 
rampa de l’aparcament, on hi haurà 
una zona porxada.
Les obres es preveuen començar al 
mes d’octubre i tindran una durada 
d’uns 15 mesos. 

L’aparcament de l’Església guanyarà 
unes 100 places noves. Aquest equipa-
ment té avui 42 places. Amb el projec-
te previst pel Comú d’Escaldes-Engor-
dany, es construiran sis mitges plantes 
que permetran aconseguir una super-
fície total de 3.600 metres quadrats.

La part alta guanyarà 100 
noves places d’aparcament

Estat actual de l’aparcament 
de l’Església.INFRAESTRUCTURES

La cònsol major i el cap de 
Govern a l’arrossada popular.
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PROJECTES
el mínim manteniment i garanteixi la 
màxima eficiència. Per això s’ha pre-
vist instal·lar una simple canalització 
que agafi i torni l’aigua al riu per gra-
vetat. Tot plegat ha de permetre “re-
cuperar l’esperit que en algun moment 
va tenir el nucli antic”, ha declarat Bal-
maseda.

La intenció és començar les obres de 
cara a la tardor i la durada serà de poc 
més d’un any. Ara s’està a l’espera de 
les ofertes per concretar el cost dels 
treballs, que inclouen una intervenció 

projecte definitiu. Aquest tracta l’aigua 
com un element d’identitat mentre 
que els tubs són portadors d’aquesta, 
ha explicat Balmaseda. Així ha recor-
dat que el termalisme va propiciar el 
desenvolupament econòmic d’Escal-
des-Engordany. 

És per això que situa l’inici del recorre-
gut a la placeta del Madriu, on hi ubica 
una escultura-font inspirada en l’estè-
tica de principis del segle XX, quan es 
va començar a explotar l’aigua termal. 
“És l’origen, l’essència d’on surt l’abun-

complexa d’enginyeria. 

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, 
Rosa Gili, ha destacat que es tracta 
d’un projecte nacional. “Creiem en el 
triangle format per Caldea, el Madriu 
i Caldes”, ha afirmat i ha afegit que 
la vocació és que la intervenció “sigui 
una imatge d’Escaldes-Engordany i del 
país, i que atragui visitants”.

dància d’Escaldes. És per això que les 
banyeres [de la font] sobreïxen aigua 
i des d’aquí es desenvolupa tota l’obra 
cap a l’infinit”, ha explicat l’autor.

A través del vehicle conductor que és 
l’aigua, l’obra s’expandeix pels espais 
urbans mitjançant el paviment i con-
formant el mobiliari urbà (com són 
els bancs i fanals). En aquest sentit, 
es permeabilitzen els punts on s’inter-
vindrà, alliberant tota la part baixa de 
l’Espai Caldes i eliminant la passarel·la 
que travessa el riu, ampliant la place-
ta del Madriu, i allargant el paviment 
de les dues places a banda i banda 
de l’avinguda Carlemany, pacificant la 
zona.

El projecte també inclou les aixetes de 
bronze que captaran aigua del riu per 
tornar-la a aquest, unes aixetes-font 
amb aigua de boca i els safaretjos, 

amb unes cascades. També hi haurà 
les basses d’aigua calenta amb les 
quals els visitants podran interactuar, 
i es farà més accessible el roc del Met-
ge així com la zona dels horts d’en 
Sucarana. A més, durant la nit, qui 
acompanyarà el visitant des del pont 
d’Engordany fins al pont de la Tosca i 
la placeta del Madriu (la zona en què 
s’actuarà) serà la il·luminació dels di-
ferents elements.

A l’hora d’elaborar el projecte s’ha vet-
llat perquè la intervenció requereixi 

El Comú d’Escaldes-Engordany tre-
balla per convertir la zona històrica 
d’Escaldes en un pol turístic a través 
d’una intervenció artística i urbanística 
que pren l’aigua com a element gene-
rador i conformador de la parròquia. 
Això es vol aconseguir amb el projecte 
L’aigua i la forma, obra guanyadora 
del concurs Caldes. L’autor, Javier Bal-
maseda, i el seu equip ja disposen del 

Caldes: l’origen i l’abundància 
d’Escaldes-Engordany

L’obra a la plaça del Madriu, 
el roc del Metge i el passeig.

A dalt, imatge del projecte i a 
l’esquerra Gili amb l’equip.
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tennis taula i el bàdminton. Hi ha 400 
places disponibles per setmana i les 
inscripcions es poden fer fins al di-
mecres abans de la setmana que es 
contracta. 

Per altra banda, hi ha els campus que 
organitzen clubs, privats o el Comú i 
que aquest any incorpora el Campus 
natura a Ràmio, una estada de cinc 
dies a la borda del Comú d’Escal-
des-Engordany a la Vall del Madriu. A 
l’últim també s’organitzen les setma-
nes joves (a partir de 12 anys) amb 
l’escalada com a novetat. En el cas 
dels campus, s’ofereixen 60 places 
per setmana mentre que en les set-
manes joves n’hi ha entre 10 i 15. 

Cal recordar que en cas de necessi-
tat, es pot accedir a l’exoneració del 
preu de l’activitat prèvia valoració de 
l’equip d’Acció Social. Per a l’orga-
nització de l’Escaldes-Estiu, el Comú 
d’Escaldes-Engordany ha contractat 
77 monitors. Es tracta de joves que 
sovint tenen el primer contacte amb el 
món laboral com a eventuals d’estiu.

Les escoles bressol del Comú d’Escal-
des-Engordany han treballat durant 
els mesos de maig i juny les diferents 
professions en el marc de l’activitat 
El nostre entorn. Per fer-ho, els 
centres han demanat la col·laboració 
de les famílies. La resposta ha estat 
satisfactòria i diferents mares i pares 
han exposat davant dels infants la 
seva professió. Els infants també van 
veure com treballa la policia canina. 
Una unitat d’aquest cos es va des-
plaçar a l’escola bressol per fer-hi una 
demostració.

L’Escaldes-Estiu torna un any més 
amb una combinació d’activitats físi-
ques i artístiques. El programa està 
adreçat a infants d’entre 3 i 16 anys 
i tindrà lloc del 4 de juliol al 7 de se-
tembre. Com a novetat d’aquest any 
hi ha la batucada i la recuperació del 

Activitats culturals i 
esportives d’estiu

Les professions, a 
les escoles bressol

Un grup d’infants participa a 
les activitats de l’any passat.

ESCALDES-ESTIU

Ampliació de les 
jardineres al passeig 
del Riu

EMBELLIMENT

INFÀNCIA

El Comú ha impulsat una extensió de 
les jardineres que hi ha a la vorera del 
riu. Ara també està embellit el tram del 
passeig del Riu entre el carrer Constitu-
ció i Copríncep Mitterrand i entre aquest 
i l’encreuament dels dos Valires. S’hi ha 
plantat heura i geranis roses i vermells 
per donar un cromatisme diferent.

L’Escaldes-Estiu ofereix tant ac-
tivitats físiques com artístiques i 
està adreçat a infants d’entre 3 i 
16 anys.

Les inscripcions es poden fer fins al 
dimecres abans de la setmana que 
es vol contractar. Es pot consultar 
el calendari a www.e-e.ad.

espai per al billar i jocs de taula. A 
la primera planta hi haurà el menja-
dor, els banys i els despatxos per al 
personal.

Les obres d’adequació ja han co-
mençat i inclouen treballs d’ende-
rroc, electricitat, climatització, fon-
taneria, pintura i informàtica, entre 
d’altres. S’espera que a principis de 
setembre es pugui fer el trasllat cap 
als espais provisionals. Això perme-
trà mantenir els serveis i l’activitat de 
la Llar de jubilats mentre durin les 
obres, que tenen una durada estima-
da d’un any. 

Les obres d’ampliació de la Llar de 
jubilats es preveu que arrenquin al 
mes de setembre. És per això que 
el Comú d’Escaldes-Engordany ja ha 
començat a habilitar uns locals pro-
visionals per mantenir el servei men-
tre durin els treballs. Aquests espais 
estan ubicats al Prat de les Oques i 
tenen accés per aquesta mateixa via 
i pel carrer Isabelle Sandy.

El local té dos nivells d’una superfície 
total de 276 metres quadrats. A la 
planta baixa s’hi ubicarà la cuina i un 

Local provisional per 
a la Llar de jubilats

GENT GRAN

de la parròquia i la creació d’un nou 
parc de gossos. A banda, va anunciar 
la instal·lació d’algun banc a l’avingu-
da de les Escoles i s’està avançant en 
la proposta de posar noms als parcs. 
Fins a la data s’han recollit les idees 
de l’espai lleure, l’Escola Francesa, 
l’escola Sagrada Família, l’Escola Ma-
ria Moliner i l’Escola Andorrana.

El Comú d’Escaldes-Engordany va do-
nar resposta a diverses demandes del 
Consell dels infants en la sessió cele-
brada el passat mes de maig. Entre 
aquestes hi ha la millora dels parcs 

El Comú dona resposta a 
les demandes dels infants

CONSELL DELS INFANTS

FESTA

Sant Jordi torna a la 
normalitat 
pre-pandèmica

Malgrat el mal temps, Escaldes-Engor-
dany va poder gaudir de la festa de 
Sant Jordi amb plena normalitat des-
prés de l’esclat de la Covid-19. La pluja 
va obligar a desplaçar la jornada des 
de la plaça Coprínceps al Prat del Rou-
re. A banda de la fira de llibres, flors i 
artesania, també es van programar ac-
tivitats educatives, com ara tallers per 
a famílies i un racó de lectura. També 
hi va haver lectura de fragments de 
literatura andorrana acompanyada de 
música, l’espectacle infantil On vas, 
Moby Dick?, i el lliurament de premis 
del concurs de punts de llibre de Sant 
Jordi 2022, en què hi van participar 
1.200 infants. Els escriptors van ser-hi 
presents signant llibres i la jornada es 
va cloure amb la jam session de lletres 
oberta a tothom.

Els locals provisionals de la 
Llar de jubilats.

Un  moment del Consell dels 
infants celebrat al maig.
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obrir el dilluns 13 de juny i es poden 
fer presencialment a la Llar de jubi-
lats d’Escaldes-Engordany, trucant al 
807 005 o per WhatsApp al 609858. 
Les places són limitades.

Algunes de les activitats previstes 
són les rutes guiades a la muntanya, 
les sessions de minigolf, tennis com-
binat amb exercicis de força i estira-
ments, una masterclass de ioga, i tir 
amb arc, una novetat d’aquest any 
que anirà a càrrec de la Federació 
de tir amb arc. També s’ha progra-
mat una visita a Caldea que inclou 
en l’entrada de tres hores una classe 
d’aiguagim de 45 minuts de durada 
i una activitat de recuperació funcio-

nal, que es realitza assegut en una 
cadira. De cara al mes de setembre 
hi haurà la celebració de la cloenda 
de l’Escaldes-Estiu +60 a la font de 
la Closa. Inclou un matí d’activitats 
i un dinar.

L’Escaldes-Estiu +60 va aplegar l’any 
passat 50 persones. Les activitats 
que s’organitzen en aquest programa 
estan pensades per a diferents tipus 
de perfils, preveuen un acompanya-
ment centrat en la persona i van a 
càrrec de professionals especialitzats. 
Això permet a les persones grans 
mantenir l’activitat física durant les 
vacances d’estiu de forma més lúdica 
i gaudint de l’entorn natural. 

Amb l’objectiu de mantenir l’oferta 
d’activitats físiques durant l’estiu, 
la Llar de jubilats d’Escaldes-Engor-
dany organitza la cinquena edició de 
l’Escaldes-Estiu +60. Es tracta d’un 
nodrit programa adreçat a les per-
sones de 60 anys o més i que tin-
drà lloc durant els mesos de juliol i 
agost. Les activitats estan classifica-
des pel nivell de dificultat i es poden 
elegir a la carta. Així doncs, tres ac-
tivitats tenen un preu de 10 euros i 
això inclou una samarreta i el dinar 
de cloenda. Les inscripcions es van 

Activitats físiques per a les 
persones grans durant l’estiu

Una de les activitats realitza-
des l’any passat.

LLAR DE JUBILATS

Les activitats van adreçades a les 
persones de 60 anys o més, estan 
classificades per nivell de dificultat i 
es poden elegir a la carta. Les ins-
cripcions es poden fer a la Llar de 
jubilats, trucant al 807 005 o per 
WhatsApp al 609858. Les places 
són limitades. 

Bosc de les Molleres a Engolasters, i 
té una distància de tres quilòmetres. A 
través de diferents elements instal·lats 
al llarg del recorregut es recuperen les 
creences i llegendes populars i es ret 
un homenatge a les bruixes i a les tre-
mentinaires del país. La ruta és fruit 
de la col·laboració entre Andorra Tu-
risme i el Comú d’Escaldes-Engordany.

Escaldes-Engordany ha inaugurat una 
nova ruta de muntanya adreçada als 
infants d’entre 4 i 12 anys. L’itinerari 
“La poció de la Bruixa Quela” arren-
ca a l’inici del Circuit de les Fonts, al 

Nova ruta de muntanya 
dedicada a les bruixes

TURISME

veni signat també es preveu la con-
nexió dels edificis comunals a la xarxa 
de fred i calor, i en aquesta primera 
fase, concretament el Prat del Roure, 
el Prat Gran i l’escola bressol. A més, el 
Comú cedeix a FEDA les instal·lacions 
actuals de fred i calor dels edificis del 
Prat del Roure i el Prat Gran perquè 
es puguin fer servir com a suport de 
la xarxa en situacions excepcionals 
d’avaries o excés de demanda. El 
Comú d’Escaldes-Engordany té el con-
venciment que projectes com aquests 
són claus tenint en compte l’actual 
context geopolític, l’esgotament dels 
recursos i l’escalfament global. D’aquí 
l’aposta per avançar en la sobirania 
energètica i la sostenibilitat.

La cònsol major d’Escaldes-Engor-
dany, Rosa Gili, i el director general de 
FEDA, Albert Moles, van signar a prin-
cipis de maig un conveni de col·labo-
ració per a l’optimització dels recursos 
energètics de la xarxa de fred i calor 
de la parròquia. Mitjançant aquest 
conveni, FEDA estudiarà el potencial 
de l’aigua termal de la parròquia i l’ús 
que se’n fa actualment per determi-
nar si hi ha un excedent que es pugui 
aprofitar com a font d’energia per a la 
xarxa de calor que s’està construint a 
la parròquia. D’altra banda, en el con-

Estudi del potencial 
de l’aigua termal

CONVENI AMB FEDA

estiu, doncs, ja pugui estar donant 
servei a una zona molt necessitada 
de places. L’equipament té una su-
perfície de 3.225 metres quadrats i 
94 places. Aquestes es troben a les 
dues últimes plantes d’un edifici i són 
resultat de la cessió obligatòria de sòl 
del 15%. S’hi accedeix pel carrer de 
l’Étang Salé.

L’aparcament comunal de l’Étang Salé 
obrirà en breu. Ara s’està acabant de 
muntar la maquinària que ha de per-
metre convertir-lo en un aparcament 
de rotació. Es preveu que aquest 

L’aparcament de l’Étang 
Salé obrirà en breu

NOU EQUIPAMENT

ADMINISTRACIÓ

El personal del Comú 
es forma en normes 
de comptabilitat

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la 
seva vocació de potenciar la formació 
continuada i la professionalització dels 
treballadors, ha  fet part de la primera 
edició de la formació sobre les normes 
Internacionals de Comptabilitat del 
Sector Públic (NICSP) amb el caràcter 
de Pla marc per al sector públic  estatal 
del Principat d’Andorra, impartida a la 
UdA i orientada per intervenció gene-
ral del Govern. De les dotze persones 
que han participat al curs, un nombre 
destacable eren treballadors del Comú 
d’Escaldes-Engordany. La formació és 
important per assolir coneixements 
fonamentals i bàsics de l’aplicació de 
les normes NICSP, que s’han començat 
a adoptar al Comú d’Escaldes-Engor-
dany amb el tancament de l’exercici 
2021.
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ara la xerrada sobre el ‘New Look de 
Christian Dior’, a càrrec de Mercè Mi-
guel Millán, una demostració de coc-
teleria i una càpsula de moda; una 
visita guiada a l’exposició ‘Una poèti-
ca de vertigen’ amb un espectacle de 
música, dansa i veu a càrrec de David 
Sanz, Xavi Pérez i Noemí Rodríguez; 
un concert d’Albert Bartomeu; el ta-
ller ‘l’Etiqueta en el vestir: com enten-
dre el codi d’etiqueta. És una norma 
passada de moda?’, a càrrec de Mercè 
Miguel Millán; i visites guiades a les 
mostres.

Els dimecres del mes d’agost tornarà 
l’Engordany a duo, concerts a la pla-
ceta d’Engordany en col·laboració 
amb la Fundació ONCA; i els pícnics al 
Prat del Roure amb Cece Gianotti i el 
Quartet Kalima. A banda, es tornarà 
a representar Turistes i banyistes i 
també hi haurà ballades de sardanes. 
A més a més, Escaldes-Engordany 
acollirà dos concerts del 23è Festival 
internacional ORGUE&nd.

A l’últim, el Comú d’Escaldes-Engor-
dany ha programat la tercera edició 
del Sabors d’Estiu. Tindrà lloc del 26 
d’agost al 4 de setembre a l’aparca-
ment de l’Església i oferirà concerts 
diaris amb gastronomia i vermuts per 
donar vida a la part alta.

Des del juliol fins al setembre, Escal-
des-Engordany s’omplirà de música, 
dansa i art. A banda dels concerts 
programats en el marc del Festival 
Internacional de Jazz, el festival Co-
lors de música ofereix aquest any una 
nodrida oferta d’espectacles. Entre 
aquests hi ha Electropentagrama, que 
combina música electrònica, instru-
ments de corda, dansa, i moviment; 
els dilluns de dansa durant els mesos 
d’agost; un concert dels finalistes del 
Sax Fest i l’ONCA; un espectacle de 

l’Esbart Santa Anna; i les exposicions 
‘La moda dels anys 50. Imaginant 
el futur’ i ‘Una poètica del vertigen’. 
En el marc d’aquestes mostres s’han 
organitzat activitats paral·leles com 

Música, dansa i art 
durant tot l’estiu

Una de les actuacions de 
l’edició de l’any passat.

COLORS DE MÚSICA Torna durant els mesos d’estiu el 
Colors de música amb els dilluns de 
dansa, l’Engordany a duo, els píc-
nics al Prat del Roure i els Sabors 
d’estiu. 

També hi haurà exposicions, sarda-
nes, Turistes i banyistes i dos con-
certs del Festival Orgue&nd.

nia a través d’una selecció de més de 
50 artistes contemporanis d’Espanya 
i Portugal. És a través d’aquesta que 
el públic va poder conèixer la història 
que hi havia darrere de les fotografies 
exposades. El CAEE acull ara l’exposi-
ció ‘La moda dels anys 50. Imaginant 
el futur’. Es podrà visitar fins al 24 de 
setembre.

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany 
(CAEE) va acollir l’exposició ‘Basat en 
històries reals’. La mostra, que va arri-
bar als 1.000 visitants, feia un reco-
rregut per la col·lecció Foto Colecta-

Exposada al CAEE una 
mostra de Foto Colectania

MUSEUS

Agenda

2 i 3 de juliol
-TIM Vòlei internacional

Del 4 al 29 de juliol
-Escaldes-Estiu

11 de juliol
-Sessió còctel & moda. Micro-xerrada 
sobre el New look de Christian Dior i 
demostració de cocteleria 

12 de juliol
-Visita guiada nocturna a l’exposició 
La moda dels anys 50. Imaginant el 
futur

13 de juliol
-Concert finalistes Sax Fest
-Fitness al carrer: Ioga 

16 de juliol
-Sardanes amb la Cobla Principal de 
Berga 
-De festa amb l’Esbart Santa Anna

18 de juliol
Espectacle de dansa Esbart Santa 
Anna

19 de juliol
-Electropentagrama 

20 de juliol
-Una poètica del vertigen. Visita guia-
da. 
-Fitness al carrer: Lindy HOP 

Del 22 al 26 de juliol
Festa Major d’Escaldes-Engordany

27 de juliol
Fitness al carrer: Ball infantil

Del 4 al 15 de juliol 
Escaldes-Estiu +60

De l’1 al 31 d’agost
-Escaldes-Estiu

1 d’agost
-Dansa: EO 

3 d’agost
-Engordany a Duo: La Sonsoni 
-Fitness al carrer: Salsa

6 d’agost
-Turistes i banyistes

7 d’agost
-Turistes i banyistes 

8 d’agost
-Dansa: Traç en clau de cello 

9 d’agost
-Art: Ruta de l’aigua 

10 d’agost
-Engordany a Duo: XY 
-Fitness al carrer: Zumba 

11 d’agost
-De pícnic amb Cece Gianotti 

15 d’agost
-Dansa: Bram 

16 d’agost
Visita guiada a La moda dels anys 50. 
Imaginant el futur

17 d’agost
-Engordany a Duo: Mescla-Dos 
-Fitness al carrer: Line Dance 

20 d’agost
-Sardanes amb la Cobla Principal de 
Berga 

20 d’agost
-Festival ORGUE&nd: Claudio Astronio 

Del 26 d’agost al 4 de setembre
-Sabors d’estiu

De l’1 al 7 de setembre
-Escaldes-Estiu

Fins al 27 de setembre
-Activitats a l’Espai jovent

10 de setembre
-Festival ORGUE&nd: Alessandro 
Bianchi

13 de setembre
-Visita guiada nocturna a l’exposició 
La moda dels anys 50. Imaginant el 
futur 

15 de setembre
-Taller. Etiqueta en el vestir: com en-
tendre el codi d’etiqueta. És una nor-
ma passada de moda? 

24 i 25 de setembre
-Olympus Race Andorra

Tot el mes de juliol
Activitats a l’Espai jovent

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

22 d’agost
-Dansa: Isadora. Bellesa, veritat, força 

23 d’agost
-Visita guiada i concert de l’exposició 
Una poètica del vertigen 
 
24 d’agost
-Engordany a Duo: Les Isabeles 
-Fitness al carrer: Funcional

25 d’agost
-De pícnic amb Quartet Kalima 

31 d’agost
Fitness al carrer: Gipsy Dance

De l’1 d’agost a l’1 de setembre
Escaldes-Estiu +60

Tot el mes d’agost
Activitats a l’Espai jovent
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