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Ordino

Successos

Bartolomé diu que La Querola pot
ser “un referent” de l’obertura

AGÈNCIES

El conseller de la minoria creu que el cas d’Ordino Studios farà que es vigili més
TATI MASIÀ

Agències
ORDINO

Set anys després que els promotors presentessin el projecte de La Querola, les obres han
començat i el conjunt residencial dissenyat per Jean Nouvel
sembla que finalment serà una
realitat. Aquest és un dels projectes que han de situar Ordino
al “mapa arquitectònic mundial”, encara que amb el temps
“la il·lusió inicial s’ha diluït una
mica”, com va apuntar el conseller de la minoria ordinenca Èric
Bartolomé.
“Hi ha unes sinergies que
s’han d’aprofitar quan apareixen i en aquell moment no es
van poder aprofitar”, va destacar. Ara, admet, la situació és
molt diferent de quan es va començar a parlar del projecte i les
vendes “costen molt més”.
Tot i així, Bartolomé va recalcar que és un producte de gamma alta destinat a un segment
de la població que “potser no ha
patit tant com la gran majoria”
amb la crisi i que està “lligat a
la projecció internacional d’Andorra” i a l’obertura econòmica.
Andorra, va exposar, està en
procés d’integració a Europa,
d’obertura al món i d’assolir una
total seguretat jurídica per als
inversors, i “en aquest escenari”,
va dir, “La Querola té el seu espai, pot ser un referent i té el seu

Els efectius dels bombers treballant en la xemeneia afectada pel foc.

El conseller de la minoria del Comú d’Ordino Èric Bartolomé.

Ensurt a la capital per un
petit foc de xemeneia a la
zona de Ciutat de Valls
Agències

sentit”. De fet, part de l’èxit de
la comercialització d’aquest producte està lligat a la implantació
de la marca Andorra i a l’assimilació d’aquests conceptes d’homologació i seguretat jurídica
a l’exterior, que faciliten l’arribada d’inversions en projectes
com La Querola o Arcalís.
Un altre projecte que també havia de ser “emblema” de
l’obertura és el d’Ordino Studios, que va fer fallida l’any passat
i que, segons el conseller, demostra que “les idees poden ser
bones però el seguiment ha de
ser molt important”. En aquest
cas, va assenyalar, no ha estat
així però preveu que serveixi

perquè en futures apostes “es
vigili molt més”.
Amb tot, per a la parròquia
ha esdevingut “un problema
afegit més”, ja que es tracta
d’una instal·lació atípica que no
té gaires ocupacions possibles i
que generava activitat al poble.
El cost de manteniment és elevat i, a més, no pot acollir qualsevol activitat. Tant els contactes amb la televisió com altres
que s’han fet “no han donat el
resultat esperat”, va assegurar
Bartolomé. Malgrat els esforços
del Comú per establir un lloguer
pràcticament simbòlic, va manifestar que “és una instal·lació
excepcional i amb poca sortida”.

ANDORRA LA VELLA

Els efectius dels bombers
van treballar ahir al matí en
l’extinció d’un foc de xemeneia al carrer de la Font del
Pujal, a la zona de Ciutat de
Valls d’Andorra la Vella, segons van informar des del
cos de salvament i extinció
d’incendis.
Els fets van tenir lloc quan
faltaven pocs minuts per a
les onze del matí, quan els
veïns de Font del Pujal van
alertar els serveis d’emergències que hi havia molt de fum
a la zona. En desplaçar-s’hi,
els bombers van constatar
que provenia de la xemeneia

d’un restaurant del carrer i
van procedir a apagar el foc.
Tot i l’ensurt, sortosament
no es va haver de lamentar
ferits ni pràcticament danys
materials, ja que les flames
no es van estendre més enllà
de la xemeneia. Igualment,
no va ser necessari evacuar cap veí. L’oficial cap de
guàrdia dels bombers, Òscar
Jové, va explicar que “la majoria d’incendis de xemeneia
són a causa de la gran quantitat de brutícia que acumulen a l’interior”. És per això
que s’aconsella que cada sis
mesos o un any es faci una
neteja de tot el conducte de
sortida del fum.
F.M.C.

Entitats

Mostra
d’aigües

GUIA DE SERVEIS

La Fundació Marcel Chevalier,
dedicada a la promoció de la
investigació de les ciències
naturals del país i a la seva
difusió, es va sumar als
actes de celebració del Dia
mundial de l’aigua amb una
jornada de portes obertes per
mostrar la col·lecció d’aigües
de què disposa la fundació al
seu local d’Arinsal.

Ja tenim
CALÇOTS D’ANDORRA

25 € tot inclòs
Plaça del Poble de Pal. PAL,
LA MASSANA. Tel.: +376 83 64 00

