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L’hem deixat enrere però encara no l’hem oblidat. El Festival Internacional de Jazz, que es recupera després de 17 anys, 
ha estat un inspirador preludi d’un estiu que ens ha endolcit les vides. Hem pogut compartir pícnics musicals durant 
les nits d’estiu, tardes de dansa al parc, i vespres amb la nostra gent al voltant d’una taula a la part alta d’Escaldes-En-
gordany. Hem tornat a descobrir el territori que la muntanya ens amaga Madriu amunt. Hem respirat l’aire pur i el 
sol ens ha donat energia per continuar creixent. Per seguir-nos acostant a aquella parròquia que volem ser: solidària, 
sostenible, innovadora. Una parròquia que mira al futur però que sap d’on ve. Les pedres dels camins, dels ponts, de 
les feixes, de la farga ens parlen de vida fa anys i anys. Un patrimoni heretat que vol conservar, compartir i gaudir. 

I a la tardor mantenim l’empenta. Ara és moment de desplegar sobre el terreny tot aquell treball silenciós que s’ha 
anat bastint durant els darrers mesos. Projectes que canviaran la fisonomia de barris de la parròquia i que milloraran 
la qualitat de vida de la població es podran iniciar en breu. És hora d’apostar per seguir sent Escaldes-Engordany. Una 
parròquia per a la gent. Una parròquia creativa i dinàmica.

Conferència de Pau Rausell

L’economista Pau Rausell Köster va parlar de l’im-
pacte socioeconòmic de la cultura a la primera con-
ferència del cicle Transversals.

Sabors d’estiu 2022

Música i gastronomia van ser els protagonistes de 
l’estiu a la part alta d’Escaldes-Engordany. Aquest 
any, s’ha tornat a programar Sabors d’estiu per do-
nar vida a aquesta zona de la parròquia.

Vídeos destacats Saps que...?
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terial que no provingui de l’entorn. La 
borda també compta amb una estufa, 
que permet cuinar-hi, i un espai ex-
positiu.

El tret de sortida del projecte Ràmio 
reviu es va donar el 3 de juliol amb 
la inauguració de la borda. L’acte va 
aplegar un centenar de persones i es 
van viure moments emotius que van 
permetre als presents endinsar-se 
en la història d’aquest lloc especial 
i gaudir d’alegria i diversió. Els més 
petits van poder participar en un joc 
de pistes i conèixer de forma lúdi-
ca els entorns d’un indret carregat 
d’història. La trobada va esdevenir 
un moment per compartir i exposar 
records i vivències. També per desco-
brir de la mà d’experts en la matèria 
aspectes històrics i naturals vinculats 
a aquest espai. La barreja de nostàl-
gia i felicitat pel futur va donar pas a 
un esmorzar i música en directe. Els 
assistents a la inauguració també van 
poder visitar una exposició a la planta 

baixa de la borda que recull alguns 
documents curiosos vinculats a la Vall 
del Madriu i que estan custodiats per 
l’Arxiu històric d’Escaldes-Engordany.

Per garantir el desenvolupament 
de les activitats, des del 7 de juny i 
fins al setembre, un equip de  tres 
ecoguardes  i un cuidador d’animals 
coordinats per un responsable de 
logística van treballar a la zona. La 
borda també va ser l’indret on es van 
destinar les quatre ruques que acom-
panyen els excursionistes que així ho 
desitgen i que tenen com a funció ad-
dicional sensibilitzar els infants en la 
cura i el respecte pels animals.

Seu d’activitats del Comú

La borda de Ràmio ha acollit diferents 
activitats organitzades des del Comú 
d’Escaldes-Engordany. Entre aques-
tes hi ha dues sortides dels usuaris 
de la Llar dels jubilats amb unes 15 
persones en cadascuna d’elles, sem-

pre acompanyades de guies de mun-
tanya. 

També els grups de més edat d’Es-
caldes-Estiu han fet sortides cap a 
Ràmio. Allà han visitat la borda i el 
seu entorn i han descobert com era 
la vida en aquell lloc anys enrere. 
En total hi han pujat uns 120 infants 
amb els seus monitors acompanyats 
de guies de muntanya. A més, durant 
el mes d’agost, els grups dels més 
petits d’Escaldes-Estiu han pujat fins 
a Entremesaigües. Allà els esperaven 
els rucs per saludar-los i passar una 
estona plegats.

Per altra banda, el Comú d’Escal-
des-Engordany ha organitzat un 
campus que ha tingut com a camp 
base la borda de Ràmio. L’objectiu 
del campus ha estat oferir als joves 
d’entre 12 i 16 anys una experièn-
cia diferent i enriquidora. El fet que 
s’hagi desenvolupat enmig de l’entorn 
natural fomenta entre els participants 
el respecte pel medi ambient i ajuda 
a avançar cap a la sostenibilitat. Això 
s’ha aconseguit a través de la pràc-
tica d’esports com l’escalada o la via 
ferrada, la descoberta de la fauna i la 
flora, i d’altres activitats lúdiques. A 

més, tenint en compte que el campus 
s’ha desenvolupat en un indret decla-

rat patrimoni de la humanitat per la 
Unesco, l’estada ha brindat als joves 
l’oportunitat de conèixer la història i 
el patrimoni de la Vall del Madriu. Així 
mateix, l’Espai jovent ha organitzat 
diverses acampades a Ràmio. Tant els 
joves com els participants al campus 
van visitar els treballs arqueològics a 
la Farga del Madriu.

De forma paral·lela, la borda també 
ha rebut la visita d’excursionistes in-
dividuals. Durant els mesos de juliol i 
agost ha atès 439 adults i 44 infants 
de diferents nacionalitats. Es tracta 
de turistes de proximitat però tam-
bé anglesos, alemanys, i americans, 
entre d’altres. Aquestes persones han 
pogut fer una visita comentada de la 
borda i han rebut assessorament so-
bre els diferents itineraris que es po-
den fer des de Ramió.

L’objectiu del Comú d’Escaldes-En-
gordany és desplegar altres accions 
per divulgar la Vall del Madriu i or-
ganitzar una varietat més important 
de campus adaptats a les diferents 
franges d’edat.                         ᐳ ᐳ ᐳ 

Durant l’estiu 2022, Ràmio ha viscut, 
l’hem compartit i l’hem trepitjat. Des 
del respecte, com ho feien els avant-
passats. Aquest podria ser el resum 
del primer any d’accions a la Vall del 
Madriu impulsades pel Comú d’Escal-
des-Engordany des que el 2021 es 
van iniciar els treballs de rehabilita-
ció de la borda de cal Jacó amb la 
intenció de convertir aquest espai en 
un punt neuràlgic per a la divulgació i 
descoberta d’aquest territori patrimo-
ni de la humanitat.

El projecte encaminat a fer reviure 
Ràmio s’ha guiat per un lema: a la 
muntanya, com menys s’hi porta mi-
llor. Així doncs, totes les intervenci-
ons que s’hi han fet han vetllat per 
la sostenibilitat, reciclant i donant una 
segona vida a tot el material i estris 
que s’han utilitzat. A banda, per tal 
de garantir el confort dels visitants i 
preservar el medi, s’hi han instal·lat 
dos lavabos ecològics ubicats en un 
sòcol de pedra seca i sense cap ma-

Ràmio es converteix en el punt 
des d’on descobrir el Madriu

Intervenció de la cònsol major 
a la Festa de Ràmio.

La borda de Ràmio, seu de les 
activitats al Madriu. 

Inauguració de la borda (dalt) 
i una de les ruques (baix).PATRIMONI

El 3 de juliol es va inaugurar la bor-
da de Ràmio. L’acte, que va aplegar 
un centenar de persones, va esde-
venir un moment per compartir i 
exposar records i vivències. També 
per descobrir de la mà d’experts en 
la matèria aspectes històrics i natu-
rals vinculats a aquest espai.

La borda de Ràmio ha rebut la visi-
ta d’excursionistes individuals. Du-
rant els mesos de juliol i agost ha 
atès 439 adults i 44 infants de di-
ferents nacionalitats. Es tracta de 
turistes de proximitat però també 
anglesos, alemanys, i americans, 
entre d’altres. 

Visualitza el vídeo sobre Ràmio
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versar amb l’equip que ha estat treba-
llant al jaciment aquest estiu després 
de l’exposició dels avenços registrats 
en el projecte per part del seu coor-
dinador.
 
Rosa Gili i Magda Mata van estar 
acompanyades a la visita per la bri-
gada de camins del Comú d’Escal-
des-Engordany i els responsables dels 
departaments de Cadastre, Urbanisme 
i Esports. Va ser aquest mateix dia que 
els participants al Campus Ràmio van 
aprofitar per conèixer de prop la Farga 

del Madriu. Els vestigis arqueològics 
localitzats cobreixen prop de sis segles 
d’història de la Vall del Madriu-Perafi-
ta-Claror. La visita va permetre com-
provar un cop més que Escaldes-En-
gordany és una parròquia amb béns 
significatius del patrimoni cultural na-
cional com és la Vall del Madriu (l’únic 
del país que està inscrit a la llista del 
patrimoni mundial de la Unesco) amb 
la Farga, els orris, les bordes, i la pedra 
seca.

Al mateix temps, la cònsol major 
d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, i la 
consellera d’Acció Social i Recursos 
Humans, Magda Mata, van visitar a 
finals d’agost els treballs de recerca, 
conservació i valorització de la Farga 
del Madriu, situada a la parròquia d’Es-
caldes-Engordany.
 
Durant la visita, Rosa Gili va poder con-

amb el nombre de viatges completats, 
que han passat de 3.487 a 6.534.

Les enquestes de satisfacció realit-
zades pel Comú indiquen que aquest 
augment s’explica per l’atractivitat del 
model de bus a la demanda d’Escal-
des-Engordany ja que és l’únic del 
país que ofereix un servei porta a por-
ta i en temps real. A més, dona l’opor-
tunitat de circular des del centre de la 
parròquia fins a les zones perifèriques 
de Sa Calma, Sant Jaume, Els Vilars, 

Can Diumenge, La Plana i Engolasters 
de dilluns a diumenge. El perfil actual 
dels usuaris és essencialment femení 
i abasta totes les franges d’edat amb 
un pes especial de la població jove i 
amb mobilitat reduïda. El 50% dels 
vehicles assignats al servei tenen un 
espai per a passatgers amb mobilitat 
reduïda.

Durant el primer any de funciona-
ment, el bus a la demanda ha assolit 
una gran acceptació entre la població. 
Ho demostra el fet que el nombre 
d’usuaris ha augmentat un 63,5% en 
un any. Així doncs, el nombre d’usua-
ris habituals ha passat de 467 el juli-
ol del 2021 a 1.280 un any després. 
S’observa la mateixa tendència a l’alça 

Els usuaris del bus a la demanda 
augmenten un 63% en un any

Evolució dels usuaris del bus 
a la demanda.MOBILITAT

Visita al jaciment de la Farga 
del Madriu.

Els treballs al jaciment de la 
farga.

La delegació del Comú d’Escaldes-Engor-
dany en la visita al jaciment.
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la societat, Ramon Visent. La cònsol 
major ha destacat que és un “bon 
acord per les dues parts”. En el cas 
del Comú d’Escaldes-Engordany, 
“permetrà aconseguir uns ingressos 
extres i a més podrà deixar d’assu-
mir despeses diverses importants”, 
entre les quals les relatives a man-
teniment.

Rosa Gili, a més, ha posat en relleu 
que l’acord assolit amb Caldea re-
vertirà també en la ciutadania. Això 

Per la seva part, el director general 
de Caldea, Miguel Pedregal, ha afir-
mat que es tracta d’un acord “molt 
important amb el qual a partir d’ara 
iniciarem, amb la màxima celeritat, 
el procés per seleccionar els tècnics i 
les empreses per realitzar la transfor-
mació de la torre en hotel i modernit-
zar l’espai del termolúdic”. Rosa Gili 
ha conclòs que aquest projecte su-
posarà una inversió important i, per 
tant, “un fort impuls que permetrà a 
Caldea lluir de nou”.

es podrà veure molt clarament en 
la celebració del Dia de l’escaldenc. 
Consistirà en una jornada d’entrada 
gratuïta per a totes les persones re-
sidents a Escaldes-Engordany, amb 
animacions a càrrec de la SEMTEE.

El Comú d’Escaldes-Engordany i Cal-
dea han rubricat l’acord de conces-
sió pel qual el Comú cedeix fins a 
l’any 2062 una superfície d’un total 
de 2.000 m2 per a la construcció del 
Caldea Hotel a la torre de l’edifici. 
La signatura ha anat a càrrec de la 
cònsol major i presidenta de la SEM-
TEE, Rosa Gili, i el vicepresident de 

L’acord amb Caldea 
revertirà en la gent

Rosa Gili i Ramon Visent des-
prés de la firma de l’acord.

SOCIETAT PARTICIPADA

INSTAL·LACIONS

L’acord ha permès tancar amb Cal-
dea el Dia de l’escaldenc. Consistirà 
en una jornada d’entrada gratuïta 
per a totes les persones residents a 
Escaldes-Engordany, amb animaci-
ons a càrrec de la SEMTEE.

La inauguració de l’aparcament de l’Étang 
Salé ofereix més de 90 noves places a la zona

l’Étange Salé. A més, a la part que ha 
passat a ser propietat comunal també 
hi ha diversos trasters i lavabos d’ús 
comunitari. El nou aparcament de l’É-
tang Salé dona servei a una zona molt 
mancada d’espais per estacionar. Amb 
el nou equipament s’ha obert una con-
nexió 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 per als habitants 
d’aquella zona de la parròquia.

L’aparcament és fruit d’un acord que el 
Comú d’Escaldes-Engordany va acon-
seguir tancar el mes de febrer del 2022.

El Comú d’Escaldes-Engordany va in-
augurar el juliol passat l’aparcament 
de l’Étang Salé. Es tracta d’un equi-
pament que té una superfície total 
de 3.225 metres quadrats i 94 places. 
Aquestes estan ubicades en les dues 
últimes plantes d’un edifici que s’han 
obtingut gràcies a la cessió obligatòria 
de sòl del 15%. 

L’aparcament és de rotació i s’hi ac-
cedeix directament des del carrer de 

periència. També es demana un mí-
nim del 20% de places de pupil·latge 
per beneficiar els habitants de la zona 
i per oferir places d’aparcament als 
visitants de Caldes.

L’aparcament tindrà 589 places per 
a cotxes i 63 de motos, tot i que 
dues plantes revertiran en la propie-
tat. Així doncs, hi haurà 455 places 
en concessió. Rosa Gili ha destacat 
que aquesta és una infraestructura 
necessària perquè ofereix un aparca-
ment en una zona mancada de pla-
ces i perquè dona una nova entrada 
a Escaldes-Engordany per la carre-
tera de l’Obac. El projecte prové de 
l’acord firmat el 2019 per la corpora-

ció anterior amb els propietaris dels 
terrenys. Diferents aspectes van fer 
que fos sotmès a una profunda revi-
sió per part de l’actual majoria que va 
suposar temps. Entre els punts que 
no es veien clars hi havia l’elevat cost 
(el preu de l’excavació es va disparar 
un 30% el 2020 en plena pandèmia i 
l’import total de la instal·lació va pu-
jar de forma important). A banda, hi 
havia dubtes legals i aspectes que no 
semblaven adequats per un conveni 
entre privats i l’administració pública, 
com ara el risc de perdre tot el que 
s’hi havia invertit per passar a mans 
privades si no s’enllestia l’obra en un 
termini de temps.

Pas endavant en el projecte de cons-
trucció de l’aparcament de l’Obac. El 
Comú d’Escaldes-Engordany ha apro-
vat convocar un concurs públic pel 
desenvolupament dels treballs d’ur-
banització, la construcció i l’explota-
ció en règim de concessió administra-
tiva d’aquesta infraestructura. El plec 
de bases de la concessió s’ha deixat 
força obert per tenir el màxim d’ofer-
tes possible. Entre els criteris que es 
tindran en compte hi ha el cànon que 
el privat proposi, el pla econòmic i fi-
nancer, el termini de concessió i l’ex-

Pas endavant en el projecte 
de l’aparcament de l’Obac

Projecte de l’aparcament de 
l’Obac.

EQUIPAMENTS

L’aparcament es vol construir mit-
jançant una concessió administrati-
va. Es preveu que permeti oferir a 
la part alta un total de 455 places 
en concessió. A més, l’aparcament 
donarà una nova entrada a Escal-
des-Engordany des de la carretera 
de l’Obac.

els propietaris dels terrenys han de dei-
xar com a mínim el 50% de les parcel-
les lliures en planta baixa quan a hores 
d’ara alliberen només el 15%. Tot i així, 
el sòl de parcel·la lliure d’edificació po-
drà arribar fins al 68%. Aquesta modi-
ficació en cap cas preveu un augment 
de l’alçada dels edificis. L’únic canvi que 
suposarà per a les torres que es faran 

amb la modificació serà que de la plan-
ta quinzena a la vintena tindran un 5% 
més d’ocupació que ara, és a dir que 
seran més amples en alçada mentre 
que avui es van aprimant. Cal recordar 
que aquest espai de cessió no passarà 
a ser comunal però sí d’ús públic. Amb 
això es vol assegurar que la construcció 
de torres al Clot d’Emprivat sigui a can-
vi de guanyar espai en benefici de tota 
la població. Part dels terrenys s’agrupa-
ran en un sol indret per tenir una zona 
verda d’una superfície similar al parc 
Central d’Andorra la Vella.

El Comú d’Escaldes-Engordany ha do-
nat el vistiplau a la modificació provisio-
nal del Pla d’Urbanisme que ha de per-
metre guanyar espai d’ús públic al Clot 
d’Emprivat. Els canvis estableixen que 

Acció per guanyar espai 
públic al Clot d’Emprivat

URBANISME

Valentí Closa, Rosa Gili i 
Quim Dolsa en la inauguració.
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L’espai d’art disposa de classes 
d’arts plàstiques per a infants. Els 
horaris són els dilluns de 17.30 a 
19 hores; els dimecres de 17.30 a 
19 hores; i els dijous de 17.30 a 19 
hores. El preu per trimestre és de 
63,70 euros. Quant a les tècniques 
d’art per a adults, s’ofereixen clas-
ses de pintura i modelatge. Els ho-

guitarra, amb classes adreçades a 
infants i adults. Per als infants hi 
ha diferents nivells i el preu va de  
35,40 euros a 80,90 euros. Per als 
adults s’ofereixen classes de gui-
tarra en parelles d’una hora a la 
setmana, amb llenguatge musical 
aplicat a l’instrument. El preu men-
sual és de 80,90 euros. Les inscrip-
cions es fan al Servei de Tràmits del 
Comú.

raris són els dimarts de 16 a 20.30 
hores; els dimecres de 10.30 a 13 
hores; i els dijous de 10.30 a 13 ho-
res o de 15 a 17.30 hores. El preu per 
trimestre per a dues hores per set-
mana és de 121,30 euros i per a dues 
hores per setmana de 151,65 euros.

En el cas de l’escola de música, s’im-
parteixen dos instruments, piano i 

pel carrer Isabelle Sandy. Té una su-
perfície de 276 metres quadrats. A la 
planta baixa hi ha la cuina i el menja-
dor. A la primera planta s’hi ha ubicat 
el billar, jocs de taula, els banys i els 
despatxos per al personal.

Les obres de l’edifici del Prat Gran en 
què hi havia la Llar de jubilats tam-
bé han suposat un desplaçament del 
departament d’Acció Social. Aquest 
s’ha traslladat a uns espais ubicats 
al costat mateix del pavelló del Prat 
Gran, just a mà esquerra pujant per 
les escales. Les persones que desit-
gin obtenir orientació sobre les aju-
des socials que té a disposició, tant 
comunals com nacionals, s’hi poden 

adreçar personalment o bé trucant al 
telèfon 890 896.

La Llar de jubilats guanyarà en su-
perfície i serveis amb les obres de
reforma i ampliació de l’edifici. La inter-
venció implica refer totalment la planta 
actual i construir una planta superior. 
A més, a sobre de la primera planta hi 
haurà una terrassa amb una zona d’ar-
bres, jardineres i bancs i un espai per 
jugar a petanca. A la façana s’hi ins-
tal·larà una doble pell que anirà amb 
un laminat d’alumini pintat de colors.

Arran de l’inici de les obres de refor-
ma i ampliació de la Llar de jubilats, 
el servei s’ha traslladat de forma pro-
visional al Prat de les Oques. Aquest 
nou espai permetrà garantir el funci-
onament normal de la llar mentre du-
rin els treballs. Així doncs, els usuaris 
podran seguir gaudint del servei de 
menjador i de totes les activitats i ta-
llers. 

El local està ubicat a l’escala C del 
número 4 del Prat de les Oques i té 
accés des d’aquesta plaça i també 

Espais provisionals per a la 
Llar de jubilats i Acció social

L’espai provisional de la llar i 
la ubicació d’Acció Social.

Participants en una de les 
activitats.

NOUS ESPAIS

anys que inclou activitats físiques, lúdi-
ques i culturals durant les vacances. Es 
va proposar una oferta variada i adap-
tada a les diferents necessitats amb un 
acompanyament centrat en la persona 
a càrrec de professionals especialitzats 
en diferents disciplines. El programa es 
va cloure amb una jornada lúdica i un 
dinar a la font de la Closa.

El Comú d’Escaldes-Engordany va orga-
nitzar durant els mesos de juliol i agost 
l’Escaldes-Estiu +60, que va comptar 
amb 365 participants. És un projecte 
adreçat a les persones majors de 60 

365 persones participen a 
l’Escaldes-Estiu +60

GENT GRAN

BARRIS

L’espai sociocultural de Fiter i Rossell, 
la Llanterna, pren vida

L’espai sociocultural de Fiter i Rossell 
la LLanterna és el nou destí d’activi-
tats socials comunitàries que busquen, 
mitjançant l’art i la cultura, generar 
llaç social.  És en aquest context que 
durant el curs escolar 2020-2021 el 
Comú hi va traslladar l’espai d’art i du-
rant el curs 2021-2022 hi va instal·lar 
l’escola de música. Un bus comunal 
està a la disposició de les famílies per 
garantir el transport dels infants que 
assisteixen a totes aquestes activitats.

A la primavera del 2022, per promoure 
les iniciatives de la societat civil de la 
parròquia, es consolida un espai per 

acollir les associacions locals. Se’ls 
ofereix una sala de reunions i armaris 
per conservar documents i material. A 
les associacions culturals se’ls proposa 
també l’ús gratuït de la sala de dansa 
que es torna un espai per a balls de 
saló, classes de swing i de gimnàstica 
rítmica, entre altres.

El perfil dels públics és divers. Des 
dels infants que tenen un primer con-
tacte amb les arts fins als adults que 
s’inicien al tango, la salsa o el vals. És 
un espai amb vocació d’acollida i de 
foment de la creativitat de la societat 
civil parroquial.

L’edifici de la Llanterna, a 
Fiter i Rossell.

Oferta formativa

   1. La Llanterna acull l’escola de 
música i l’espai d’art.

   2. Els infants de l’escola de mú-
sica i l’espai d’art tenen un bus 
llançadora gratuït per accedir-hi.

   3. La sala de dansa acull balls de 
saló, classes de swing i gimnàstica 
rítmica.

   4. S’ofereixen cursos de batuca-
da, sota el nom de Batukand.

   5. És la seu de diferents associa-
cions com els Amics del pont dels 
Escalls, Balland, Icomos, Afmma, 
ADA, la Unió de Radioaficionats, 
Albatros, el Gup d’Amics d’Escal-
des-Engordany, Swing dels Piri-
neus, Autea, i el programa Joves 
en inclusió. A més, el SAAS hi rea-
litza classes de prepart i postpart 
i acull el Servei de Rehabilitació 
Comunitària per a Adolescents 
(SRCA).

   6. Les associacions tenen a la 
seva disposició sales de reunions 
i armaris per conservar-hi docu-
mentació.
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CULTURA
sar després de l’esclat de la pandèmia 
de coronavirus per respondre a la de-
manda de cultura que hi havia. El car-
tell ha inclòs, per tant, els Dilluns de 
dansa, l’Engordany a duo i els pícnics al 
Prat del Roure.

Com en les últimes edicions, en aques-
ta ocasió el Comú d’Escaldes-Engor-
dany ha fet una aposta pels artistes del 
país. Un cartell cent per cent nacional 
ha estat el dels Dilluns de dansa, que 
han tingut lloc durant el mes d’agost. 
Els dimecres ha estat el torn dels con-

certs inclosos en el cicle Engordany a 
Duo, organitzats amb la col·laboració 
de la Fundació ONCA i que ofereixen 
una forma diferent de redescobrir la 
placeta d’Engordany. Una altra fórmu-
la que ha tingut molt bona rebuda han 
estat els pícnics musicals. Aquest any 
s’ha pogut gaudir de Cece Gianotti i del 
Quartet Klaima. A banda, s’ha realitzat 
la cinquena edició de Turistes i Banyis-
tes.

Han completat el programa les activi-
tats organitzades a l’entorn de les ex-
posicions La moda dels anys 50. Imagi-
nant el futur i Una poètica del vertigen; 
el concert dels finalistes del Sax Fest & 
l’ONCA; les actuacions de l’Esbart San-
ta Anna; l’espectacle Electropentagra-
ma; i dos concerts del Festival Interna-
cional ORGUE&nd. 

Ha tancat la programació Sabors d’es-

La cultura ha estat la protagonista de 
l’estiu. El Comú d’Escaldes-Engordany 
ha organitzat un programa variat per 
apropar la música, el coneixement i 
l’art a tota la població després que el 
recuperat Festival de jazz donés un ins-
pirador tret de sortida. 

Durant els mesos de juliol i agost s’han 
mantingut els cicles que es van impul-

La cultura, motor d’activitat 
durant l’estiu a Escaldes

Imatges del Festival de jazz i 
de Sabors d’estiu.

la cita, un fet que s’atribueix a la seva 
consolidació i a la desaparició de les li-
mitacions implantades per fer front a la 
Covid-19. A més, l’ampliació de l’oferta 
de restauració ha estat ben rebuda.

En el marc de la tercera edició de Sa-
bors d’estiu s’han organitzat deu con-
certs, gran part dels quals oferts per 
artistes andorrans. D’aquesta manera, 
el Comú d’Escaldes-Engordany dona 
suport als músics del país. Precisament 

aquesta és una de les claus de l’èxit del 
cicle juntament amb el fet d’oferir un 
espai acollidor a l’aire lliure per als ves-
pres de finals d’estiu.

Amb aquest esdeveniment, el Comú 
d’Escaldes-Engordany té per objectiu 
dinamitzar la part alta de la parròquia.

tiu a l’aparcament de l’Església. En to-
tal, més de 50 actes gratuïts i a l’aire 
lliure.

Les xifres demostren que la programa-
ció cultural d’Escaldes-Engordany ha 
tingut una bona acceptació. El nom-
bre total d’espectadors ha pujat a les 
13.059 persones. En el cas de l’espai 
de gastronomia i música Sabors d’es-
tiu, ha atret 3.575 persones a la part 
alta d’Escaldes-Engordany malgrat que 
la pluja ha fet acte de presència pràc-
ticament cada dia. Des del 26 d’agost 
al 4 de setembre, l’aparcament de l’Es-
glésia ha acollit restauradors del país 
i concerts diaris, que han aplegat una 
mitjana de 357 persones al dia. La jor-
nada de màxima afluència ha estat el 

dissabte 3 de setembre i la Nit del silen-
ci, que ha tingut lloc el 2 de setembre. 
També com a nota positiva hi ha el fet 
que no s’ha hagut d’anul·lar cap actua-
ció i la pluja s’ha pogut esquivar endar-
rerint l’hora d’inici d’alguns concerts.

El cicle ha finalitzat amb un bon balanç 
per part dels restauradors, que veuen 
Sabors d’estiu com un lloc interessant 
on participar, i més presència de tu-
ristes entre el públic (en les edicions 
anteriors aquest estava format princi-
palment per residents). També ha cres-
cut el volum de gent que s’ha acostat a 

Un concert del cicle 
Engordany a duo.

Un moment de la representa-
ció de Turistes i banyistes.  El recuperat Festival de jazz 

va tenir una bona acceptació entre el 
públic i ja s’està treballant en la pro-
pera edició.

 Les activitats organitzades 
durant l’estiu han atret un total de 
13.059 espectadors.
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La brigada de camins treba-
llant a la Vall del Madriu.

durant la nit s’ha establert un horari 
d’obertura i tancament.

El parc de gossos de les Molleres té 
dues entrades, una per la carretera 
de l’Obac i una altra per la carretera 
d’Engolasters, amb doble porta ca-
dascuna per evitar que s’escapin els 
gossos. A les entrades s’hi han ubicat 
papereres i expenedors de bosses. A 
més, s’ha instal·lat una tanca perime-
tral al voltant de tot el parc i una se-
gona que a la part alta separa el parc 
de gossos del parc infantil existent. 

El nou parc de gossos s’ha construït 
en una parcel·la molt pendent. Per 
això primer de tot s’ha hagut de des-
brossar i s’ha suavitzat el pendent. 
Tot seguit s’ha condicionat el camí 
per unir la part alta i la part baixa i 
aquest s’ha equipat amb una barana 
perquè sigui més fàcil l’accés. En breu 
s’hi preveu instal·lar un punt d’aigua, 
més bancs i nou enjardinament. Amb 
el segon parc de gossos, aquesta 
zona de la parròquia guanya un nou 
espai verd.

s’ha retirat el ciment instal·lat anys 
enrere tenint en compte que aquest 
és un material que no està integrat al 
territori. El mateix s’ha fet amb la ba-
rana. S’ha desmuntat la de ferro que 
hi havia i se n’hi ha posat una de fus-
ta tractada. A més, s’està treballant 
en dos altres trams abans de Ràmio. 
Una de les prioritats del Comú d’Es-
caldes-Engordany és el manteniment i 
recuperació dels camins de muntanya 
i en especial els que es troben a la 
Vall del Madriu, com és el camí de la 
Muntanya. També s’ha rehabilitat el 

El Departament de Medi Ambient se-
gueix treballant en la reparació i man-
teniment dels camins de muntanya. 
Durant els darrers mesos, la brigada 
ha estat treballant a la Vall del Madriu, 
concretament al tram del pas del Xic, 
entre el roc de l’Estall i Fontverd.

Els treballs consisteixen en refer el 
camí perquè estava malmès. A més, 

La cònsol major d’Escaldes-Engor-
dany, Rosa Gili, i la consellera de Medi 
Ambient, Cèlia Vendrell, van inaugu-
rar el parc de gossos de les Molleres. 
Es tracta del segon parc de gossos de 
la parròquia i el més gran amb 650 
m2. El projecte, liderat pel departa-

ment de Medi Ambient del Comú i 
que ha tingut la col·laboració del de-
partament de Serveis, s’ha impulsat 
en una zona en què hi ha una gran 
quantitat d’edificis i molts gossos. 

Aquest nou espai ha d’ajudar a man-
tenir els carrers nets i afavorir la con-
vivència entre el veïnat. A més, per 
garantir que no hi hagi sorolls en les 
hores de descans i controlar la zona 

Obre el segon parc 
de gossos d’Escaldes

Rehabilitat un tram 
del camí empedrat

La inauguració del parc de 
gossos de les Molleres.

ESPAIS VERDS

MUNTANYA

camí de Perafita i el camí del Solà de 
Ràmio, entre d’altres; s’han col·locat  
palanques noves al riu Madriu; i es fan 
treballs de desbrossament periòdics.

toconeixement i autonomia personal; 
un mòdul d’habilitats socials i comu-
nicació; salut i seguretat en el treball; 
un curs de primers socors cívics; un 
curs de manipulador d’aliments; una 
formació en drets i deures laborals a 
càrrec d’inspectors de treball; i una 
formació sobre coneixement del mer-
cat laboral andorrà a càrrec d’orien-
tadors laborals del Servei d’Ocupació. 
La cònsol major, Rosa Gili, ha destacat 
en l’acte de lliurament dels certificats 
que el programa “és una oportunitat 
per veure com és la vida real i per te-
nir una perspectiva del que poden fer 
els participants més endavant”.

Okupa’t és un programa de prepara-
ció sociolaboral per a joves en situa-
ció de risc social o problemes socio-
familiars i amb dificultats per accedir 
al mercat laboral. Amb això, el Comú 
d’Escaldes-Engordany vol cobrir una 
mancança existent al país.

La nova edició del programa de pre-
paració sociolaboral Okupa’t, impulsat 
pel Comú d’Escaldes-Engordany, s’ha 
clos amb l’entrega dels diplomes. En 
aquesta ocasió, han acabat la forma-
ció quatre dels vuit joves inscrits. Per 
la consellera d’Acció Social, Magda 
Mata, i l’equip d’aquest projecte la xi-
fra suposa un “molt bon resultat” te-
nint en compte les dificultats amb què 
es troben confrontats els participants.

En el transcurs del programa, els jo-
ves han fet una estada de dos mesos 
al Comú d’Escaldes-Engordany. Per 
aquesta tasca han percebut el salari 
mínim per una jornada laboral de vuit 
hores. L’estada s’ha dividit en dues 
parts. Durant el primer mes, els par-
ticipants han tingut una setmana de 
formació al matí i una estada en dife-
rents departaments del Comú la resta 
de setmanes. En el segon mes han 
escollit els departaments del Comú en 
què volien treballar.

La formació inclou un mòdul d’inserció 
laboral (com fer un currículum vitae, 
entrevistes, una carta de motivació); 
coneixement del Comú (departa-
ments) i la parròquia; un mòdul d’au-

Quatre joves obtenen 
el diploma d’Okupa’t 

INSERCIÓ LABORAL

DONES

Noves propostes per 
al cicle Empodera’t 
d’aquesta tardor

El departament d’Acció Social ha or-
ganitzat tres nous tallers en el marc 
del programa Empodera’t, adreçat a 
dones. El primer que s’ha impartit ha 
estat la segona edició del taller de ri-
soteràpia, del qual s’han exhaurit les 
places disponibles. El 26 d’octubre 
té lloc un taller sobre la nutrició de 
la dona en les diferents etapes de la 
seva vida, a càrrec de Katia Durich. 
A l’últim, el 22 de novembre s’ofe-
rirà un taller sobre casa sana i com 
fer els productes de forma natural, a 
càrrec de Cyrille Ferrandis. Tota la in-
formació del programa Empodera’t es 
pot trobar a la pàgina web del Comú 
www.e-e.ad.

Els participants al programa de pre-
paració sociolaboral han tingut una 
setmana de formació i estades en 
departaments del Comú. Això els 
permet orientar-se laboralment i 
adquirir experiència i coneixements.

Participants durant el taller 
de risoteràpia.
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millora de les instal·lacions envellides 
d’alguns dels parcs de la parròquia. 
Un d’ells era el parc infantil de Sant 
Jaume. 

Situat en una de les zones altes de 
la parròquia amb vistes a tota la vall, 

Sant Jaume, un dels parcs més an-
tics de la parròquia, s’ha renovat. El 
Consell dels infants va demanar una 

PARCS

S’han instal·lat nous jocs 
infantils.

S’ha millorat l’enjardinament 
de la zona.

S’han reparat les jardineres, 
que estaven molt envellides.

S’han canviat els bancs per 
uns models nous.

Renovades les instal·lacions 
del parc de Sant Jaume

aquest parc ofereix un escenari privi-
legiat per a l’esbarjo dels infants. És 
per això que el Comú ha embellit les 

jardineres, que estaven en mal estat; 
s’ha canviat l’enjardinament, s’ha ins-
tal·lat nou mobiliari i ha inclòs jocs 
provinents del parc Falgueró, que 

estaven en bon estat. L’espai té ac-
tualment una nova fisonomia i ofereix 
una diversitat de jocs per a infants de 
2 a 10 anys. 

El Comú treballa en un projecte per 
instal·lar un parkour a la zona que de-
limita amb les pistes de futbol i bàs-
quet, que veurà la llum en breu.

Abans

Abans

Abans

Abans

Després

Després

Després

Després
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Al mes de setembre s’han iniciat les 
activitats esportives escolars. Per 
aquest curs s’ofereixen tres escoles 
esportives: l’escola de natació, l’es-
cola de tennis i l’escola d’escalada. 
En total s’han inscrit més de 370 in-
fants d’edats que van des de nadons 
fins a les classes per a adults.

També han començat a les instal·la-
cions esportives comunals les acti-
vitats organitzades pels clubs de la 
parròquia. Aquestes ofereixen un 

ampli ventall d’esports com el futbol 
o el bàsquet fins al voleibol, l’han-
dbol, el tennis taula, les arts mar-
cials, o la gimnàstica rítmica, entre 
d’altres. Totes aquestes activitats 
fan que les diferents instal·lacions 
comunals estiguin a ple rendiment.

És també durant el mes de setembre 
que es posen en marxa les activitats 
de fitness. Aquests cursos es van 
oferir de forma gratuïta a tots els 
abonats del centre durant la prime-
ra quinzena d’aquest mes per donar 
a conèixer a la resta d’usuaris les 
activitats i monitors que les impar-
teixen.

Arrenquen les 
activitats esportives

INICI DE CURS

El Fitness al carrer 
atrau 120 participants

Escaldes-Engordany, 
a Teledeporte

ESTIU

CICLISME

El Fitness al carrer va reunir prop de 
120 assistents en els diferents esdeve-
niments que es van dur a terme cada 
dimecres dels mesos de juliol i agost. 
Amb això es van amenitzar les tardes 
d’estiu i fomentar un estil de vida salu-
dable entre la població.

El departament d’Esports va col·laborar 
amb el programa Va de Bikes, emès a 
Teledeporte. S’hi va mostrar Escal-
des-Engordany com a una parròquia 
posicionada en el món del ciclisme en 
un entorn privilegiat a prop de la ciutat.

la veu als joves a l’hora de definir el 
programa d’activitats. A l’acte tam-
bé es van convidar associacions com 
són el Carnet Jove o el Fòrum Naci-
onal de la Joventut (FNJA).

Per altra banda, durant el juliol i 
agost, des de l’Espai jovent s’han or-
ganitzat diferents activitats emmar-
cades en l’Estiu Jove. Entre aquestes 
hi ha les acampades a Ràmio, una 
visita a Naturland, sortides a la pis-
cina, i pícnics a Engolasters, entre 
d’altres. Aquestes activitats són una 
via per mantenir els joves actius du-
rant el període de vacances escolars.

Escaldes-Engordany va celebrar el 
passat 12 d’agost el Dia internaci-
onal de la joventut per segon any 
consecutiu. Per a la jornada s’havia 
programat un ‘escape room’, para-
detes, un grafiter en directe, una 
proposta de realitat virtual i una nit 
musical que incloïa l’actuació del 
guanyador de l’edició de l’any pas-
sat de l’Escaldes Sound i del Cervera 
Sound.

En aquesta segona edició, el depar-
tament de Joventut va voler donar 

Celebració del Dia 
de la joventut

JOVENTUT

setmana durant les nou setmanes 
en què s’han ofert activitats. Una de 
les novetats ha estat el Campus Rà-
mio. Un grup de joves ha passat una 
setmana a la muntanya realitzant di-
ferents activitats en el medi natural 
com escalada, via ferrada, caminades 
o foto trampeig. Ja s’està preparant 
una edició per l’estiu 2023.

l’edifici, que va quedar malmès per 
una ventada. Les obres han consistit 
en recol·locar les xapes galvanitzades 
i collades a l’estructura de l’edifici per 
tal d’assegurar el fals sostre, d’uns 20 
m2. Els treballs formen part del procés 
d’actualització impulsat pel Comú de 
diferents edificis públics que no ha-
vien tingut el manteniment necessari.

En aquest any postpandèmia s’ha tor-
nat a tenir un ple en pràcticament la 
totalitat de les setmanes i grups de 
l’Escaldes-Estiu. Així, s’ha registrat 
una mitjana d’uns 350 infants per 

El Comú d’Escaldes-Engordany con-
tinua amb les obres de rehabilita-
ció i manteniment de l’Espai Caldes. 
Aquest estiu s’han executat els tre-
balls de reparació del fals sostre de 

L’Escaldes-Estiu registra 
una gran acceptació

Reparació del fals sostre 
de l’Espai Caldes

INFANTS MANTENIMENT

MÚSICA

El grup guanyador de 
l’Escaldes Sound 
actua a Cervera

Aquest any s’ha celebrat la segona 
edició de l’Escaldes Sound, un pro-
jecte que se celebra en col·laboració 
amb la població catalana de Cervera. 
En aquesta ocasió, s’han inclòs alguns 
canvis en les bases del concurs amb 
l’objectiu d’aconseguir més partici-
pants. Així doncs, s’ha ampliat la franja 
d’edat dels joves que vulguin prendre 
part en aquest intercanvi musical i ara 
se situa entre els 12 i els 35 anys. El fet 
és que l’any passat hi van haver grups 
que en van quedar fora perquè un dels 
seus membres tenia més de 29 anys. 
El grup guanyador d’aquesta edició va 
ser Makuka i els 5 afronautes. La ban-
da va actuar el passat 16 de setembre 
al Cervera Sound, que té lloc a la loca-
litat catalana al costat del guanyador 
d’aquesta ciutat.

Una de les activitats organitzades en el marc 
del Dia de la joventut.

Participants a l’Escaldes-
Estiu.

Operaris en la realització dels 
treballs.
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Escaldes-Engordany acull les 
jornades Andorra Taste

Una de les zones on s’ha in-
tervingut.

Els participants en la cloenda 
de les jornades professionals.

Els treballs d’enjardinament.

L’Andorra Taste popular, al 
carrer dels Veedors.

emblemàtics d’Escaldes-Engordany. 
També s’ha celebrat la Sportiva. El 
Comú d’Escaldes-Engordany dona 
suport a aquests esdeveniments per 
la seva vessant esportiva i social i 
també per l’impacte econòmic que 
suposa per al teixit empresarial de la 
parròquia, ja que atrau visitants es-
trangers.

Escaldes-Engordany acull diverses 
curses esportives durant aquesta tar-
dor. La primera ha estat l’Olympus 
Race, un circuit que combina les zo-
nes de muntanya amb els punts més 

Suport a les curses que 
porten visitants a Andorra

ESPORT

l’accessibilitat universal.

El fet és que l’avinguda del Fener 
comptava inicialment amb diverses 
illetes a peu pla amb una base de ges-
pa artificial i arbres. A més, hi havia 
arbres al llarg de tota l’avinguda col·lo-
cats en escocells a preu de carrer, pro-
tegits parcialment amb reixes de ferro 
i sense vegetació. Aquest sistema feia 
que la terra dels escocells s’escampés 
per la voravia i que el desnivell provo-
qués caigudes dels vianants. Ara, s’han 
instal·lat marcs de ferro al voltant de 

públic, i fer que els xefs andorrans 
tinguin més projecció internacional.

A les jornades professionals va seguir 
l’Andorra Taste Popular, que va per-
metre a la població gaudir de la cuina 
de muntanya de la mà de diferents 
xefs andorrans. Així doncs, al carrer 
dels Veedors d’Escaldes-Engordany 
s’hi van oferir degustacions de di-
ferents plats de la cuina andorrana, 
showcookings, tallers per als més pe-
tits i música en directe.

El Comú d’Escaldes-Engordany ha in-
tervingut en l’enjardinament de l’avin-
guda del Fener per crear un espai més 
amable i millorar la qualitat de vida de 
la ciutadania. El projecte parteix de la 
voluntat d’eliminar la gespa artificial de 
les zones verdes. Abans de començar 
els treballs, però, es va encomanar 
un estudi d’accessibilitat davant els 
problemes que s’havien detectat en 
aquesta via. L’informe, que pot ser 
d’aplicació en altres indrets de la par-
ròquia, va concloure que calia actuar 
a les illetes i als escocells per garantir 

El Comú d’Escaldes-Engordany ha pa-
trocinat la primera edició de l’Andorra 
Taste, unes jornades professionals 
internacionals de gastronomia d’alta 
muntanya. La trobada, organitzada 
per Andorra Turisme, perseguia po-
sicionar la marca Andorra a l’estran-
ger en l’àmbit gastronòmic, donar la 
possibilitat d’oferir degustacions al 

Intervenció al Fener per tenir 
una parròquia més amable

ENJARDINAMENT

GASTRONOMIA

tota la recaptació es destinarà a l’as-
sociació Projecte Vida, dedicada a les 
persones amb addiccions. 

En el partit, que va acabar amb vic-
tòria del MoraBanc Andorra, es va 
homenatjar Pascual Ortiz, un dels 
impulsors del club i extreballador co-
munal. 

El cinquè Trofeu de Bàsquet Escal-
des-Engordany es va disputar entre 
el Morabanc Andorra i el Club de Bàs-
quet Prat. L’esdeveniment esportiu 
té una finalitat solidària i aquest any 

Emotiu cinquè Trofeu 
Escaldes-Engordany

BÀSQUET

les illetes i dels escocells d’una alçada 
mínima de deu centímetres, fet que 
facilita la circulació a les persones in-
vidents. Aquests marcs, a més, donen 
un efecte escultural a les jardineres. 
Per a l’enjardinament de les illetes s’ha 
posat una selecció de plantes amb tex-
tures i colors variats, floracions en èpo-
ques diferents i resistents. Les plantes 
perennes s’han combinat amb plantes 
de temporada com bulbs, geranis o 
pensaments, entre altres, per donar un 
cromatisme durant totes les èpoques 
de l’any.

Hi van participar un total de 16 res-
tauradors, botigues gurmet i re-
bosters andorrans. Tots ells van oferir 
diferents plats típics del país i d’altres 
de fusió. 

Les jornades professionals, de la 
seva banda, van reunir un centenar 
de cuiners, productors i professionals 
d’entorns muntanyosos de tot el món, 
com ara Espanya, Suècia i Colòmbia, 
entre altres. També es va entregar un 
reconeixement al cuiner Michel Bras.
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   1. PAU RAUSELL KÖSTER parla de 
l’impacte socioeconòmic de la cultura, 
més enllà de l’obvi.  Dimarts 4 d’oc-
tubre.
 
   2. YOLANDA ONGHENA tracta sobre 
contextos mòbils i condicions trans-
culturals. Dimarts 18 d’octubre.

   3. FRANÇOIS VADEPIED parla so-
bre un exercici de paisatge. Dimarts 
25 d’octubre.

   4. ALMUDENA HERNANDO parla de 
posthistòria; realitat i identitat en l’era 
d’internet. Dilluns 14 de novembre.

   5. STEFANO MANCUSO tracta sobre 
el planeta de les plantes. Dimarts 8 
de novembre.

   6. IDENTITATS. Espectacle a càrrec 
de la Cia. Rocamora Teatre. Dimarts 
15 de novembre.

El Comú, per segon any consecu-
tiu, organitza el cicle de conferències 
Transversals. Aquesta àgora pretén 
acollir i encoratjar l’intercanvi d’idees 
trencadores, el diàleg i l’esperit crític 
sobre la cultura i el seu poder trans-
formador. Aquest any, el fil conductor 
dels debats se situa al punt d’intersec-
ció entre cultura, economia, natura i 
paisatge. 

No és casualitat que sigui un econo-
mista qui inauguri el cicle. Pau Rausell 
Köster va mostrar amb xifres i gràfics 
en la primera de les conferències com 
des de l’economia es pot demostrar 
l’impacte de la cultura en el benestar. 
Al cicle també intervé la historiadora 
de l’art Yolanda Onghena, que fa des-
cobrir la natura híbrida de tota identi-
tat cultural: no hi ha res de pur ni d’au-
tèntic en el món de la cultura.

El paisatgista François Vadepied ens 

endinsa en el concepte de paisatge, 
que la Unesco defineix com les “obres 
conjuntes de l’ésser humà i la natura”. 
L’expert ens anima a conjugar “cultu-
ra i natura” al present per protegir el 
medi ambient tot oferint bellesa, un 
repte a qualsevol lloc però sobretot en 
un país de muntanya. A l’últim, l’ar-
queòloga Almudena Hernando explora 
la teranyina d’internet que tant atrapa 
la cultura i la paralitza com es deixa fo-
radar per aquesta i en permet l’eclosió 
i l’efervescència. 

La conferència del reconegut científic 
Stefano Mancuso es va haver de sus-
pendre per malaltia del ponent. S’ha 
reprogramat pel 8 de novembre. Man-
cuso parla de plantes i arbres per aca-
bar  tractant de cultura i de com depèn 
la vida natural de l’empremta cultural, 
fet que demostra que tot està lligat.

La nota final d’aquesta segona edició 
de Transversals la dona la companyia 
de teatre de titelles Rocamora Teatre. 
Coneguda arreu del món i guardona-
da amb nombrosos premis i distin-

Transversals, el cicle 
que convida a l’acció 

El cicle de conferències in-
clou un espectacle de titelles.

CONFERÈNCIES

Agenda

18 d’octubre
- Festa Magna.
- Conferència Transversals: YOLANDA 
ONGHENA.

19 d’octubre
- 13.30h. Ioga a l’Espai Jovent.
- 18h. Lliga futbolí a l’Espai Jovent.

20 d’octubre
- 12h. Trobada interparroquial dels 
hortolans a Encamp.

21 d’octubre
- 18h. Lliga de FIFA a l’Espai Jovent.

22 d’octubre
- 16.30h/Espai Caldes. Taller-xerrada 
Affatus: Jo Milne.

24 d’octubre
- 11.30h/Sala d’actes Comú. Sorteig 
per al viatge de l’agermanament amb 
Lalín.
- 17.30h/Sala d’actes Comú. Xerrada 
sobre el projecte Aptitude per a la 
gent gran.

25 d’octubre
- 18 h. Ping-pong a l’Espai Jovent.
- 19h/Sala d’actes Comú. Conferència 
Transversals: FRANÇOIS VADEPIED.

26 d’octubre
- 20h/Sala d’actes Comú. Empode-
ra’t: Taller La nutrició de la dona en 
les diferents etapes de la seva vida.

28 d’octubre
- 18 h. Finals de lliga de FIFA a l’Espai 
Jovent.

29 d’octubre
- 12.30h/CAEE. Espectacle: De Fang 
i Ferro.

Del 4 al 18 de novembre
- Andorra Shopping Festival (col·labo-
ració amb Andorra Turisme)

4 de novembre
- Sortida de l’Espai Jovent a PortAven-
tura.

8 de novembre
- 19h/Sala d’actes Comú. Conferència 
Transversals: STEFANO MANCUSO.

9 de novembre
- Biblioteca. Liter’Art.

10 de novembre
- 19.30h/Espai Caldes. Conferència Af-
fatus:  El procés creatiu d’Eve Ariza, a 
càrrec de Pilar Bonet.

12 de novembre
- 10h/Sala d’actes Comú. Teatre: Arrels 
d’arreu (Jocand). Espectacle familiar.

14 de novembre
- 19h/Sala d’actes Comú. Conferència 
Transversals: ALMUDENA HERNANDO.

15 de novembre
- 19h/Sala d’actes Comú. Transversals: 
Espectacle IDENTITATS, a càrrec de la 
Cia. Rocamora Teatre.

Del 16 al 30 de novembre
- 19.30h/CAEE. Curs La clau. Apunts 
d’art.

Del 21 al 14 de novembre
- Tallers de reutilització de tèxtil adre-
çat als escolars.
- Taller de reutilització de tèxtils dirigit 
a la ciutadania (data a definir).

31 d’octubre
- 22.30h/Prat del Roure. Concert de 
l’Espai Jovent.

De l’1 a l’11 de desembre
- Sabors d’advent al Parc de la Mola.

3 de desembre
- Biblioteca. Maleta de contes. 

9 de desembre
- 18h/Espai Jovent: Jam session 
- 21h/Prat del Roure. Gospel: The 
Black Heritage Choir.

13 de desembre
- 19.30h/Prat del Roure. Ballet: El 
Trencanous.

17 de desembre
- CAEE. Dissabte d’aigua.
- Taller Líquid dansa.
- Prat del Roure. Concert Grossband.

21 de desembre
- 18h/Espai Jovent: Xocolatada nada-
lenca.

23 de desembre
- Espai Jovent: Jam session.

22 de novembre
- 20h/Espai Jovent. Empodera’t: Taller 
Casa sana, com fer els teus productes 
naturals.

25 de novembre
- 18h/Avinguda Carlemany. Encesa de 
llums de Nadal. 

26 de novembre
- 10.30h/Espai Caldes. Taller Affatus: 
FOCUS a càrrec d’Eve Ariza.

29 de novembre
- 19.30h/Espai Caldes. Visita guiada 
Affatus.

OCTUBRE NOVEMBRE

DESEMBRE

cions, Rocamora Teatre ofereix la seva 
presència a la parròquia amb una mos-
tra de llenguatge universal i cosmopo-
lita, el dels titelles de tota la vida. 

L’esperit del cicle Transversals va que-
dar plasmat en la conferència inaugu-
ral que va oferir Pau Rausell Köster, 
titulada “L’impacte socioeconòmic de 
la cultura”. A partir de gràfics, algorit-
mes i equacions, Rausell Köster va do-
nar una graella de lectura de la cultura 
feta de xifres, tendències, causalitats i 
correlacions. Tot això per exposar que 
està demostrat que la cultura té un rol 
clar en els processos socials i de trans-
formació econòmica. “No entenem què 
és la cultura, però des del punt de vista 
de les intervencions, de les polítiques, 
de la voluntat de transformar la reali-
tat, la cultura és capaç d’aportar eines 
que permeten la transformació”, va 
concloure. 




