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¿Sabies que...

La dada

Efemèride

al cim de l’Everest, a 8.848 metres, la densitat de l’aire és
només una tercera part de la que es registra a nivell del mar?

100.000 euros anuals són els que estalviarà el Comú
d’Andorra la Vella amb les noves dependències de Prat de
la Creu.

24 de març de 1905
Mor l’escriptor francès Jules Gabriel Verne.

INFRAESTRUCTURES

ORDINO

El Govern destinarà 300.000 €
el 2015 per al CAP d’Encamp

Bartolomé situa La Querola
com a referent de l’obertura

Acord del Comú d’Encamp i del
Govern en relació amb el pagament del Centre d’Atenció Primària (CAP) del poble. El Govern s’ha compromès a destinar
300.000 euros del pressupost
del 2015 al pagament d’aquesta
infraestructura, segons va informar ahir la corporació a través
d’un comunicat de premsa.
D’aquesta manera, el cònsol
menor, Jordi Torres, ha recordat
que el Centre d’Atenció Primària havia estat ubicat a l’edifici del
Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp fins l’any 2003,
quan es va veure la necessitat de
canviar de localització. Llavors
es va decidir buscar una infraestructura més gran. El Comú va
haver de costejar en solitari les
obres ja que no es va arribar a un
acord amb el Govern per dur a
terme els treballs a mitges.
Ara, tal com ha explicat el
cònsol menor, amb el seguiment
fet des del Comú i els consellers
generals encampadans i a través del diàleg mantingut amb
l’executiu, s’ha pogut arribar a
un acord que permetrà que el
Govern costegi una part de la
inversió que es va fer en aquell
moment.
Segons Torres, està previst
que aquests diners vagin desti-

El CAP va ser costejat únicament pel Comú d’Encamp.

// C. ENCAMP

nats a petites inversions “per millorar el benestar dels ciutadans
de la parròquia”.
SITUACIÓ COMPLICADA

El cònsol menor ha recordat que
la situació financera del Comú
en els últims dos anys ha estat
complicada i s’han hagut de fer
grans esforços per racionalitzar
al màxim la despesa. Torres ha
recordat que el treball del Comú
per millorar la situació financera de la parròquia “és constant”
i ha indicat que s’estan acabant
de tancar les negociacions amb
les entitats bancàries. En aquest
sentit, ha assegurat que quan
estiguin totes tancades es farà

ENTITATS

// F. MARCEL CHEVALIER

La Fundació Marcel Chevalier
mostra la seva aquateca
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 dissabte passat 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, cedit per Aigües d’Arinsal. A més,
la mostra es va complementar
amb aigües cedides per altres
entitats.

una reunió de poble per poder
explicar la tasca realitzada en els
dos últims anys i les previsions
d’inversió.
El cònsol menor encampadà
ha reiterat que la feina feta per la
majoria ha permès passar de dos
anys “de tancaments negatius a
un tercer any de liquidació en
positiu”.
També ha posat en relleu que
la intenció de la majoria és seguir treballant per la parròquia
“prioritzant el benestar dels ciutadans i afrontant els compromisos pendents del programa
electoral”.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra

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 sentit”. De fet, part de l’èxit de la co-

mercialització 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 installació 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”.
Agències //Ordino
@mes_andorra

LECTURA

SOLDEU

Alfred Llahí publica ‘Qui és
qui als carrers d’Andorra’

Simulacre
d’allau

El periodista i escriptor Alfred
Llahí publica Qui és qui als carrers d’Andorra (2+1 Editors),
llibre en què l’autor recopila el
centenar de carrers dedicats a
alguna persona lligada a la història del país i explica qui va ser
i què va fer el personatge.
Isabelle Sandy, Doctor Nequi, Bonaventura Armengol i el
Mestre Xavier Plana són alguns
dels personatges que donen
nom als carrers del país. És el
tercer llibre que Llahí publica a
2+1 Editors, després del primer
i el segon volum d’Històries de la
nostra història.
L’editorial 2+1 Editors també
publica la versió catalana de Finding Happiness: Monastic Steps
For A Fulfilling Life (2008), del

monjo benedictí Christopher
Jamison, exabat de l’abadia de
Worth a West Sussex, Anglaterra. El títol de l’edició en català és
A la recerca de la felicitat. Passos
monàstics per a una vida plena.
L’edició és benèfica i els diners
obtinguts per la seva venda són
per a Càritas d’Andorra.

L’estació de Soldeu-el Tarter
acull aquest matí un simulacre
d’allau, que es coordina a través de les estacions d’esquí i
es realitza conjuntament amb
els organismes públics i privats implicats en les tasques
de rescat de víctimes d’allaus.
Hi ha prevista la participació
d’una cinquantena de persones, entre les quals personal
de les estacions i d’organismes i entitats com ara la Creu
Roja, el SAAS, el cos de banders, els bombers, el Cenma i
el departament d’Indústria del
Govern. L’objectiu de la jornada és posar en pràctica els diferents mitjans de recerca de
víctimes d’allaus.

Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra

Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra

L’escriptor Alfred Llahí.

// T. M.

