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L a Fira d’Andorra la Vella és “el 
primer esdeveniment del país 
a nivell de concentració de vi-

sitants i de comerciants”, recordava 
la cònsol major de la capital, Conxi-
ta Marsol, durant la presentació a la 
premsa de la 39a edició. Les xifres ho 
avalen: més de 10.000 metres qua-
drats de mostra i al voltant de 200 
expositors, que esperen la visita de 
prop de 70.000 visitants, una xifra “al 
mateix nivell” que l’any passat. Això 
sí, s’espera que a la Fira també es re-
flecteixi la recuperació de l’economia.
Com ja ha passat en les edicions ante-
riors, el recinte firal es divideix en dife-
rents zones: la fira de mostres, la més 
estrictament comercial; la fira d’asso-
ciacions; i els espais exteriors amb la 
fira d’artesans i les zones d’activitats. 
En la primera, la principal i la més im-
portant, de marcat caràcter comercial, 
es reuneixen sota un gran envelat fins 
a 74 expositors, principalment dels 
sectors del turisme, l’oci, l’esport, les 
energies renovables, la salut i els ve-
hicles, entre altres serveis comercials, 
sense oblidar que un dels atractius de 
la Fira és l’estand d’Ski Andorra, on 
es poden adquirir els forfets de tem-
porada per a les estacions andorranes 
amb importants descomptes. També 
s’hi compten els estands dels produc-

tors agrícoles i artesans d’Andorra, on 
s’hi podran trobar des de melmelades 
fins a cosmètics naturals, passant per 
cerveses, diferents carns i altres pro-
ductes biològics. 

En un envelat annex es troba la Fira 
d’Associacions, on una mostra d’una 
quarantena d’entitats sense ànim de 
lucre del país es donen a conèixer. 
També hi ha l’espai exterior, on es fan 
demostracions, exhibicions, tallers i 

activitats infantils. I finalment, hi ha 
l’espai de Mercat Artesanal, també 
amb una seixantena d’expositors, que 
serveix per aportar dinamisme i con-
nectar l’eix comercial de l’avinguda 
Meritxell amb el recinte firal.

La inversió que fa el Comú per a la 
celebració d’aquesta 39a edició de la 
Fira és d’uns 310.000 euros, 100.000 
dels quals es recuperen amb la venda 
dels espais dels expositors. Ara bé, el 

que vol la Fira és la dinamització de 
l’economia i, en aquest sentit, s’espe-
ra que el volum de negoci que es ge-
neri sigui superior al de l’any passat 
i reflecteixi la recuperació de l’econo-
mia nacional i de l’entorn, de la ma-
teixa manera que s’ha reflectit amb la 
venda dels espais: s’obrien les inscrip-
cions a la primavera i a finals del mes 
de juliol ja estaven tots els estands 
venuts.

Engega la 39a edició de la 
Fira d’Andorra la Vella

presentació

Prop de 200 expositors esperen el pas de 70.000 visitants per donar-los a conèixer els seus productes i serveis, 
confiant que l’esdeveniment reflecteixi la recuperació econòmica que està experimentant el país i l’entorn

Ctra. de Cortals, n. 2, 3r, 3a · AD200 ENCAMP
Tel.: 36 21 59 · energiaverda@andorra.ad  www.energiaverda.net
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39 anys de la Fira!
CM: Sí, 39 anys de Fira són molts 

anys. De quan va començar, podríem 
parlar de molts més anys si parlés-
sim de la del bestiar, que és l’origen 
de l’actual, però quan se li va donar 
aquest concepte més de mostres, va 
començar al carrer Prat de la Creu. 
Parlem de fa molts anys, amb quatre 
estands de fusta allà, encara me’n re-
cordo. I ara ha evolucionat molt. Des-
prés es va passar al mateix lloc que 
ara, però quan era un càmping, tam-
bé amb estands individuals. I després, 
ja per tema d’inclemència meteorolò-
gica, es va buscar el sistema de l’en-
velat perquè moltes vegades s’havia 
de suspendre per la pluja.

Ha anat evolucionant. L’any passat es 
parlava de buscar un canvi d’ubica-
ció per permetre el creixement. S’ha 
donat algun tomb més a la idea? 

MC: La idea hi era, però nosaltres no 
ho podrem fer perquè coincideix amb 
la Fira del Bestiar. L’única manera de 
fer l’ampliació, i fer una connexió amb 
Prat de la Creu, era justament on se 
celebra la Fira del Bestiar, a l’antiga 
plaça de braus, i els propers anys hi 
coincideixen les dues coses: evident-
ment hem descartat qualsevol canvi. 
Un dels canvis era posar un envelat 
on ara se celebra la Fira del Bestiar 
i fer una interconnexió amb el carrer 
Prat de la Creu. Però com que el que 
no volem és desubicar la Fira Concurs 
de Bestiar, perquè està molt arrelada, 
no ens hem plantejat el canvi.

En certa manera, aquest any la con-
nexió hi serà.

MC: Però volíem ampliar més el que 
és el mercat artesanal, fins al final del 
Prat de la Creu. Fer-ho una mica di-
ferent. Amb un concepte similar, però 
molt més gran i més allargat. 

CM: La connexió hi serà el diven-
dres 27, els altres dos dies no. Per 
nosaltres, la idea era que tots els dies 
hi hagués fira al Prat de la Creu. Ho 
plantejarem.

Quedarà pel proper mandat... 
CM: Sí, però poden passar moltes 

coses perquè el terreny d’aquí –l’an-
tiga plaça de braus– el comú potser 
hi fa alguna cosa i llavors la Fira del 
Bestiar l’haurem de posar en un altre 
indret. Hi pot haver canvis, ja ho veu-
rem.

El principal objectiu de la Fira d’An-
dorra la Vella és el comercial. Els 
expositors valoren molt el volum de 
transaccions comercials. Però fa la 
sensació que la Fira no és només co-
merç. 

CM: No. És el lloc de trobada del 
país. Tot Andorra baixa en aquesta 
Fira. Molta gent es veuen una vega-
da l’any i coincideix amb la Fira. Per-
què tothom ve a passejar, a veure 
les novetats, i aprofiten l’excusa de 
la Fira per baixar a Andorra la Vella 
i retrobar-se aquí. Però també hi ha 
un factor important a nivell comerci-
al, moltes vegades no en som cons-
cients però hi ha moltes transaccions 
que s’hi fan, sobretot al sector de 
l’automòbil, perquè molta gent apro-
fita i aquí hi té un aparador amb tots 
els models, que d’altra manera han 

d’anar concessionari a concessionari 
i és molt complicat. 

Sorprèn que un dels sectors que més 
benefici pot treure de la seva presèn-
cia a la Fira fa uns anys es plantejava 
deixar de participar-hi...

MC: Nosaltres no ens hem trobat 
amb aquest cas. Hem sigut molt fa-
cilitadors. Aquest any hem fet un con-

tracte diferent entre el Comú i l’As-
sociació d’Importadors de Vehicles 
d’Andorra (AIVA). Hem entès, de sem-
pre, que una fira sense els vehicles no 
és la Fira, i per tant hem posat totes 
les facilitats a l’AIVA perquè hi pugui 
ser present. I encara que parlàvem 
que moltes de les transaccions són a 
la zona de vehicles, per l’evolució que 
ha fet aquesta fira, que era menys co-
mercial i més social, ara hem sabut 
trobar aquest equilibri. A la zona de 
recinte firal només s’hi poden posar 
expositors que facin transaccions, que 
tinguin un àmbit comercial. I això ha 
fet també que els ingressos per la fira 
creixessin. Estem parlant que els in-
gressos directes pel Comú que sorgei-
xen de la fira són uns 100.000 euros.

La Fira no creix perquè tampoc hi ha 
espai, però sí que s’expandeix a ni-
vell de conceptes. 

CM: Sí, però aquesta fira està molt 
consolidada. Haurà d’evolucionar, 
n’estem convençuts. Perquè les mo-
des també canvien. Però ara aquest 
model encara funciona pel nostre 
país, per les transaccions que s’hi fan, 
també és un aparador perquè moltes 
empreses puguin exposar i donar a 
conèixer el seu producte, i també és 
important. Nosaltres pensem que, 
créixer molt, és clar que no pot créi-

“A vegades no en 
som conscients 
però s’hi fan moltes 
transaccions”

EntrEViStA A conxitA mArSoL i mònicA codinA

La cònsol major, Conxita Marsol, i la consellera de pro-
moció turística i comercial, Mònica Codina, parlen del 
que representa la Fira d’Andorra la Vella i com ha evo-
lucionat des dels orígens

És el lloc de trobada 
del país, molts es 
veuen una vegada 
l’any i coincideixen 

a la Fira

Haurà 
d’evolucionar, 

n’estem 
convençuts, perquè 
les modes canvien
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xer més. Si hem de créixer més ens 
hem de plantejar fer fires sectorials, 
perquè l’espai dona pel que dona, i un 
espai més gran que aquest difícilment 

el trobaràs. I fins i tot seria feixuc per 
visitar-lo. Pensem que ara estem en 
una bona mida, ho demostra el fet 
que els expositors que ho demanen 
tenen lloc. Si veiéssim que hi ha una 
demanda molt gran de nous exposi-
tors, ens ho hauríem de plantejar.

MC: Sí, l’any passat vam tenir llista 
d’espera i en canvi aquest any hem 
pogut encabir-hi tothom ateses les 
demandes, i això també és important.

Per acabar, l’any passat es feia la 3a 
cursa de la Fira i aquest any no hi ha 
la quarta... 

CM: Sí, perquè hi havia un proble-
ma de circulació. La sortida es feia a 
la zona de la Fira. Entra molta gent al 
recinte, i més a la tarda, i comportava 
un problema important de circulació. 
S’havia plantejat fer-ho en un altre 
horari i lloc, perquè era complicat. Ha-
víem pensat fer-la al matí, però coinci-
deix amb la caminada de l’Assandca, 
i hem prioritzat la caminada, perquè 
té un concepte més solidari i té més 
missatge.

Hi ha sensacions que són difícils d’explicar

Si busca un excel·lent aïllament acústic i tèrmic,si
desitja que els perfils de les seves finestres s’adaptin

valora la relació qualitat/preu...
a qualsevol disseny o estil arquitectònic i, si a més

Taller: Ctra. la Comella, 41
ed. Encorces, 2n nivell
ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 86 42 01
Fax: 86 42 07
artividre@andorra.ad

902 22 14 22  www.kommerling.es
 SISTEMAS KÖMMERLING - profine Iberia,SAU

JonAtHAn GIl

Una fira sense 
vehicles no és la 

Fira, i per tant hem 
posat totes les 

facilitats a l’AiVA

Abans era menys 
comercial i més 
social, i ara hem 

sabut trobar 
aquest equilibri



6 39a FIRA D’ANDORRA LA VELLA

L es fires evolucionen en funció 
de les necessitats i les possi-
bilitats de cada moment his-
tòric. Una súplica del Comú 

d’Andorra al Consell General, a tra-
vés d’una carta del secretari, Josep 
de Riba, demanava traslladar la fira 
anunciada pel 31 d’octubre al 27 del 
mateix mes, ja que era més convenient 
per als comercials. El 30 de març de 
1885 el Consell General accepta que la 
fira se celebri la data sol·licitada, el 27 
d’octubre. I fins avui, és la data de la 
Fira Concurs de bestiar, encara que va 
arribar a desaparèixer, tal com recull 
el Document AE 21 del recull Vides de 
Muntanya. Ramaderia d’Alçada, i que és 
l’origen de l’actual Fira d’Andorra la 
Vella.

Després d’uns anys sense fires co-
mercials al país, l’any 1979, la conse-
lleria d’Agricultura va impulsar la recu-
peració de la Fira d’Andorra del dia 27 
d’octubre amb la finalitat de dinamit-
zar el sector ramader. L’esdeveniment 
coneix nous al·licients, com l’organit-
zació d’un concurs nacional de bestiar, 
un estímul per mantenir viva l’activi-
tat, amb una connotació més festiva i 
menys comercial. 

Des d’aleshores, la Fira Concurs 
de bestiar l’organitza el departament 
d’Agricultura amb la col·laboració de 
l’Associació de Pagesos i Ramaders, 
i té lloc cada 27 d’octubre a Andorra 
la Vella. El concurs és obert a tots els 
ramaders del país, que poden presen-
tar els animals que estiguin inscrits al 

Padral o registre d’animals de renda.
El concurs preveu fins a 32 seccions 

amb premis per als millors exemplars 
de bestiar boví, equí i oví en funció de 
la raça, l’edat i el tipus de cria. Des del 
2003 se celebra el Concurs Nacional 
de la Raça Bruna d’Andorra, amb dos 
premis especials per al millor anoll i la 
millor anolla (animals d’entre 13 a 24 
mesos d’edat), com una mesura més 
per impulsar la Indicació Geogràfica 
Protegida (IGP) de la carn de vedella 
produïda al país.

En els darrers anys, la fira s’ha or-
ganitzat a l’antiga plaça de braus i re-
uneix al voltant de 200 caps de bestiar. 
Els propietaris han de transportar els 
animals participants de la cort o els 
prats de l’explotació fins al lloc de la 

fira, on els tècnics del departament 
d’Agricultura habiliten els espais d’ex-
hibició i d’avaluació. Els animals han 
d’estar col·locats a les 10 hores perquè 
puguin ser examinats i valorats per un 
jurat internacional especialitzat.

La tradició històrica, la significació 
de l’activitat i la participació ciutadana 
són els valors principals que van fer 
que l’any 2010 aquesta fira passés a 
considerar-se bé immaterial i a formar 
part de l’Inventari General del Patri-
moni Cultural.

Aquest any, la cita és al mateix lloc, i 
a les 13 hores es repartiran els premis.

La Fira Concurs de bestiar, 
l’origen de l’actual exposició

Fira concurs de bestiar

Bona Fira d’Andorra

Compromesos amb les tradicions
Tel. 805 600 · www.grupheracles.com

Obra Pública i Construcció

Formigó

Àrids i Pedres

Residus

Serveis

Concessions

Obra Pública i Construcció

Formigó

Àrids i Pedres

Residus

Serveis

Concessions

JoNAthAN GIL

Prop de 200 caps de 
bestiar participen  

a l’antiga plaça  
de braus
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T urismes, motocicletes, cami-
ons, furgonetes... Els concessi-
onaris portaran de tot a la 39a 
Fira d’Andorra la Vella.  “Totes 

les cases s’esforçaran a portar les se-
ves millors gales”, va comentar el pre-
sident de l’Associació d’Importadors de 
Vehicles d’Andorra (AIVA), Xavier Calvis, 
ja que la Fira representa una gran opor-
tunitat, és un gran aparador per on 
passen al voltant de 70.000 persones. 
En aquesta edició es veuran més vehi-
cles elèctrics i híbrids que en edicions 
anteriors. “Hi haurà una bona exposi-
ció”, va comentar Calvis, i el Govern va 
aprovar aquesta mateixa setmana una 
segona convocatòria del pla Engega, 
després que s’esgotessin els 850.000 
euros de la primera. Aquesta segona 
convocatòria d’ajuts per la compra de 
vehicles elèctrics i híbrids compta amb 
una partida de 150.000 euros. 

Des del sector de l’automòbil espe-
ren que passi per la Fira molta gent i 

“que es venguin molts cotxes”. Encara 
que “si no es ven, es fan molts contac-
tes, que és molt important”, assenyala  
Calvis, perquè aquests poden derivar 
en noves vendes a futur. Són molts els 
que passegen pel recinte firal amb al-
tres objectius i acaben mirant els cotxes 
o altres automòbils, o interessant-se 
per marques que fins aleshores no ha-
vien tingut en compte. També n’hi ha 
que s’hi acosten només amb la idea de 
conèixer les novetats automobilístiques 
o comparar les diferents possibilitats 
de canviar de vehicle, ja que en un sol 
espai hi ha molts concessionaris dife-
rents.

Justament l’espai és un dels punts 
en què a l’AIVA li agradaria millorar, 
atès que són molts els vehicles que 
s’exposen i requereixen molta superfí-
cie. “Si fos més gran, ens aniria millor”, 
comenta el president de l’associació, 
encara que també els va bé compartir 
fira amb altres sectors.

Els importadors 
d’automòbils 
porten les seves 
millors gales

AssociAció d’imporTAdors de vehicles d’AndorrA

Els expositors confien que molta gent s’acosti a conèi-
xer les novetats del sector automobilístic i generar tant 
contactes com transaccions

emocions, MÉS

ÉS MÉS
V A L L N O R D . C O M

SI ADQUIREIXES EL FORFAIT A LA FIRA D’ANDORRA LA VELLA

PREUS ESPECIALS en el forfet de temporada 2017/2018 per als residents
de les Valls del Nord, d’Andorra, de l’Alt Urgell i de la Cerdanya.*

* És imprescindible presentar el certificat del comú o de l’ajuntament corresponent.

ET POT SORTIR DE FRANC!

A PARTIR DE

170 €

JonATHAn GIl



939a FIRA D’ANDORRA LA VELLA

Si compres el teu vehicle a la Fira,
no el paguis fins l’any que ve!

Totes les nostres marques:

Per fi RENOVO 
el meu cotxe!
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L es estadístiques mostraven, 
el passat mes d’agost, un in-
crement del 22% en les matri-
culacions en els primers set 

mesos de l’any. “Es constata una re-
cuperació econòmica”, va manifestar 
en el seu dia el ministre d’Economia, 
Competitivitat i Innovació, Gilbert Sa-
boya, que va reconèixer però que a 
curt termini un nombre més elevat 
vehicles no ha d’anar lligat amb una 
evolució econòmica, perquè la ten-
dència ha de ser un canvi de concepte 
en la mobilitat i apostar per sistemes 
més sostenibles, com el vehicle com-
partit –que està sobre la taula del Go-
vern–, la bicicleta elèctrica comparti-
da –que l’any vinent tindrà el servei 
concedit– i el vehicle elèctric, que es 
vol que proliferi. En aquest sentit, Sa-
boya va destacar que la penetració 
del vehicle elèctric a Andorra es troba 
al voltant del 5% i, per tant, consoli-
da Andorra en el top cinc europeu en 
aquest aspecte. 

Concretament, des de gener fins a 

juliol d’enguany s’han adjudicat, en el 
marc del programa Engega, 70 aju-
des per a la compra de vehicles elèc-
trics purs, un 63% més respecte de les 
43 ajudes que es van donar en tot el 
2016. A més, se n’ha atorgat un 17% 
per als híbrids endollables, amb un 
total de 34 vehicles. 

Així, la mobilitat va canviant els 
seus paràmetres cap a la sostenibi-
litat.  El Govern no es planteja, com 
ho han fet algunes ciutats, cap mesu-
ra de restricció per a la circulació de 
certs vehicles que contaminen més. 
Saboya va manifestar que aquesta 
mesura és difícil d’aplicar en un país 
turístic com el Principat, on cada dia 
hi ha milers d’entrades d’automòbils 
de turistes. “S’ha de pensar més en 
mecanismes d’incentius”, va puntua-

litzar. En aquest aspecte, el ministre 
va apuntar possibles solucions, totes 
en estudi i sense cap projecte concret. 
Una és el vehicle (elèctric) compartit o 
car sharing, i també potenciar la xarxa 
de carregadors elèctrics (cosa que sí 
que s’està fent). 

En aquest sentit, a finals d’any 
FEDA doblarà els punts de càrrega 
per als vehicles elèctrics fins a arribar 

a divuit. FEDA disposa actualment, en 
la xarxa de carreteres, de nou punts 
de recàrrega amb dues places. Es 
tracta de punts de recàrrega accele-
rada on un vehicle pot trigar cinc ho-
res a carregar-se totalment, tot i que 
la mitjana d’estada és de dues hores. 
En aquests nou punts cada mes s’exe-
cuten entre 400 i 600 càrregues. El 
conjunt suposa un total de 25.000 
quilowats per hora, la qual cosa és 
equivalent a 170.000 quilòmetres.

Dels nous punts que es volen instal-
lar, set seran de dues places i acce-
lerats i dos de ràpids, que són punts 
d’una sola plaça però que recarreguen 
el vehicle en mitja hora. Tot i això, com 
va recordar Saboya, continua sobre 
la taula l’establiment de més punts 
fronterers en altres regions veïnes.  

Els vehicles elèctrics ja són el  
5% del parc mòbil andorrà

MobiLitat cada vegada Més sostenibLe

La mobilitat va adoptant 
paràmetres de sosteni-
bilitat i els automòbils 
endollables cada vegada 
van tenint més presència 
a la xarxa viària, així que 
també creix el nombre de 
punts de càrrega.

INSCRIPCIONS A LA RECEPCIÓ DEL CLUB O TRUCANT PER TELÈFON 

AMB NOSALTRES!

31 D’OCTUBRE

CONCURS DE DISFRESSES:
Temàtica: ninots diabòlics

+376 73 85 73  ·  club@anyospark.com  ·  www.anyosparkclub.com anyosparkclub            @anyosparkclub           anyospark

VINE A CELEBRAR EL MENÚ ESPECIAL:

NENS 15,00 €ADULTS 25,00€

els nou punts de 
càrrega donen 

servei per recórrer 
170.000 km

JonAThAn GIL
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Des de petits ja ens preguntem el perquè de les coses,  
sempre buscant respostes... 

Per què comprar el teu Forfet de Temporada Grandvalira?: Esquia a l’estació més gran del Sud d’Europa / Descomptes sobre PVP* / 
Possibilitat de pagament fraccionat* / Garantia d’esquí* / Preus especials per a famílies i amics* / Obsequi**

Aconsegueix el teu Forfet de Temporada a www.grandvalira.com

210 KM DE PISTES / GASTRONOMIA / CURSOS D’ESQUÍ / ACTIVITATS / ZONES INFANTILS / APRÈS-SKI

#GrandSnowDay
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 1 Andorra la Vella

 8 Agefred Serveis - Same

 19 Ajuntament de Valls

 30 Andoca, Inspecció i Control

 2 Andorra Telecom

 47 bCA Morabanc Andorra

 5 bethevents- be Creative - betwo 
Decoracions - Fidel Bagan Fotografia - 
Photoboot Atelie

 29 bioclima

 20 Cambra Oficial de Comerç i Indústria de 
Valls

 14 Carnet Jove Andorra

 31 Cloustek

 44 Club Nàutic d’Andorra

 42 Creu Roja Andorrana

 6 Daguisa Group

 13 Centre Esportiu dels Serradells

 38 Dermandtek - Dermatologia Andorra

 24 Dona Secret

 34 Eclipse Wedding - Martin Imatge

 7 El Periòdic d’Andorra

 28 TSA - El Teu Soci Aeri

 11 Energia Verda

 33 Erand Energies Renovables

 22 Espai Fusta

 37 Estil Dental Mollerussa

 26 Muntanya d’Alinyà - Món Aventura Pirineus

 36 Gustavo Subilibia Fotografies

 41 Imporex Salut

 25 Maset del Lleó

 3 Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i 
Sostenibilitat

 17 Morabanc

 16 Mountain Spa - Piolets Park & Spa

 46 Naturlandia, el parc d’aventures d’Andorra

 32 Novatec

 15 Pelostop Depilació Làser

 40 Podoactiva

 4 Protech Monte-carlo

 10 Refi - Renovació eficient de finestres

 27 Sites Touristiques Ariège & Office Tourisme 
Tarascon Vicdessos

 12 Ski Andorra - Grandvalira - Vallnord

 9 Subministraments Ecològics 2011

 35 Sweet Date Events

 23 Tapisseria i Decoració bigordà

 45 Trekyourway

 21 Turisme l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de 
Llors

 39 Vallmedic Vision & Aesthetic

 43 Viladomat

 61 Auto Centre Principat

 49 Auto Diesel

 58 Auto Selecció

 53 Automòbils Pyrénées

 51 becier Vehicles

 54 Centre Prestigi Automòbil

 55 Cimex Auto

 59 Crèdit Andorrà

 50 Europ Auto

 48 Garatge Nogreda

RECINTE FIRAL
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 92 Africand

 84 Assemblea.Cat Andorra

 77 Associació Andorrana contra el 
Càncer (Assandca)

 115 Associació Andorrana de 
Cooperació Veterinària a l’Àfrica de 
l’Est (Daktari)

 94 Associació Andorrana de 
Quiropràctica 

 89 Associació Cultural Argentina La 
Querencia

 107 Associació Cultural de Residents 
d’Alto Minho

 75 Associació d’Afectats d’Autisme 
d’Andorra

 113 Associació d’Amics Solidaris amb el 
poble Sahrauí (Adsaps)

 96 Associació d’Empreses de 
Lampisteria i Climatització 
d’Andorra

 90 Associació d’Equatorians Residents 
al Principat d’Andorra

 91 Associació de Residents Filipins a 
Andorra – Filand

 106 Associació de Residents i 
Empatitzants de Veneçuela al 
Principat d’Andorra – (Arepva)

 105 Associació de Residents Peruans al 
Principat d’Andorra

 93 Associació de Tècnics en 
Emergències Sanitàries d’Andorra

 76 Associació de Trasplantats i 
Donants d’Andorra (Atida)

 85 Associació Ryubukan Dojo

 95 Associació Testimonis Cristians de 
Jehovà 

 80 Bomosa

 109 Casa Extremadura

 108 Casa Rússia

 86 Ciberpenya Blaugrana

 103 Club Internacional d’Andorra

 116 Club Rítmica Serradells

 97 Colegio Español María Moliner 

104 Colla de Diables d’Andorra 

 81 Departament de Joventut i 
Voluntariat del Govern  d’Andorra

 99 EENS de Meritxell

 98 Escola Andorrana de 2a 
ensenyança d’Ordino

 114 Fadea – Federació  Andorrana 
d’Esports Adaptats

 87 Federació Andorrana de Ball 
Esportiu – Xic & Dans

 101 Fundació Privada Marcel Chevalier

 102 Grup de Creació La Xarranca

 110 Grup de Folklore Casa de Portugal

 117 Infants del Món

 79 Laika

 111 ONG 1000 Somriures

 88 Participació Ciutadana

 82 Partit Podem Andorra

 100 Patronat Dames de Meritxell

 112 Pescadors d’Andorra – Cpesma

 78 Stop Violències

 118 Téléthon Andorra

 83 Unió de Radioaficionats  Andorrans 
– (Ura)

 60 Motor Espai

 56 Motorauto

 62 Stela Andorrana

 57 Top Moto

 52 Toyota Motors-Subaru

 63 Biobo

 64 Boris Craft Beer

 65 Can Sona

 66 Carn d’Andorra

 67 Casa Gendret

 68 Cervesa Alpha

 69 El Pastador

 70 El Rebost del Padrí – Nectum

 71 Naturalis

 72 Pocions de Lluna Nova

 73 Poltrand

 74 Ratassia de la Carmeta

FIRA D’ASSOCIACIONS
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activitats
DivenDres 27

reCinTe FirAL
10.00 hores: Acte de la inauguració oficial. 

14.10 hores: Programa “La Rotonda” d’ATV en di-
recte.

Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i sosteni-
bilitat. Reciclatge de mòbils usats.

Protech Monte-Carlo. Personalització de vehicles.

18.00 hores: energia verda. Xerrada informativa 
sobre les energies renovables. 

ski Andorra-Grandvalira-vallnord. Sorteig de 10 
premis per la compra del forfet de temporada.

Pelostop Depilació Làser. Sorteig d’un tractament 
de depilació làser.

Dermandtek-Dermatologia Andorra. Maquillatge, 
radiofreqüència facial i tractament revitalitzant.

vallmedicvision. Revisions i presentacions d’aven-
ços tecnològics en el camp de l’oftalmologia. 

FirA D’AssOCiACiOns escenari
19.00 hores: Demostració de gimnàstica artística. 
Club Artística serradells.

esPAis eXTeriOrs
Exposició de vehicles antics. Associació de vehi-
cles Antics d’Andorra.
Tallers i exhibicions. Creu roja Andorrana.
Fes-te una foto vestit de bomber. A més pots ad-
quirir el calendari solidari 2017 a favor de l’obra 
social de la fundació Hospital Sant Joan de Déu. 
Bombers d’Andorra.
12 a 14 hores i de 16 a 19 hores. Estrena’t dalt 
d’una moto. Activitat per a nens de 4 a 8 anys.  
Andorracing.

FirA COnCUrs D’AnDOrrA 2017
XXXIX Fira Concurs de Bestiar Boví, Equí i Oví al 
Recinte firal de l’aparcament de Prada Casadet

De les 6 a les 9 hores. Arribada dels animals.

11 hores. Classificació.

13 hores. Repartiment de Premis.

Organitza el Departament d’Agricultura. Ministri 
de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. Col-
labora: Associació de pagesos i ramaders del Prin-
cipat d’Andorra.

DissABTe 28

reCinTe FirAL
Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i sosteni-
bilitat. Reciclatge de mòbils usats.
Protech Monte-Carlo. Personalització de vehicles.
18.00 hores: energia verda. Xerrada informativa 
sobre les energies renovables. 
ski Andorra-Grandvalira-vallnord. Sorteig de 10 
premis per la compra del forfet de temporada.
Pelostop Depilació Làser. Sorteig d’un tractament 
de depilació làser.
Dermandtek-Dermatologia Andorra. Maquillatge, 
radiofreqüència facial i tractament revitalitzant.
vallmedicvision. Revisions i presentacions d’aven-
ços tecnològics en el camp de l’oftalmologia.

FirA D’AssOCiACiOns escenari
12.00 hores: Ballet clàssic “La fantasia de la tar-
dor” a càrrec de Ina Voldzkina i “Ball Rus” del ba-
llet “llac dels Cignes” a càrrec de Marina Sanches i 
l’acadèmia de ballet Soul Dance. Casa rússia.
13 hores. Balls folklòrics a càrrec de la Felegación 
Folklórica Integrados Patagónico de San Carlos de 
Bariloche. Associació sociocultural Argentina La 
Querencia.
17.00 hores. Classe de zumba solidària a favor 
d’ATIDA. Associació de Trasplantats i Donants 
d’Andorra. 
17.30 hores. Espectacle de Dogdancing (coreogra-
fia amb el gos). Associació iCAP Teràpia. 
18.00 hores. Demostració de dansa espanyola. 
Associació de dansa espanyola Alendoy Flamenc.
18.30 hores. Balls floklòrics equatorians. Associa-
ció d’equatorians residents d’Andorra.
19.00 hores. Cants i balls tradicionals del nord de 
Portugal. Grup de Folklore Casa de Portugal.
19.30 hores. Exhibició i animació de ball “Súper 
Dance”. Club de Ball esportiu serradells.

esPAis eXTeriOrs
Exposició de vehicles antics. Associació de vehi-
cles Antics d’Andorra.
Tallers i exhibicions. Creu roja Andorrana.
Fes-te una foto vestit de bomber. A més pots ad-
quirir el calendari solidari 2017 a favor de l’obra 
social de la fundació Hospital Sant Joan de Déu. 
Bombers d’Andorra.
12 a 14 hores i de 16 a 19 hores. Estrena’t dalt 
d’una moto. Activitat per a nens de 4 a 8 anys.  
Andorracing.
16.00 hores. Jocs d’habilitat amb bicicleta.  
Agrupació Ciclista Andorrana - ACA.

DiUMenGe 29

reCinTe FirAL
Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i sostenibi-
litat. Reciclatge de mòbils usats.
Protech Monte-Carlo. Personalització de vehicles.
18.00 hores: energia verda. Xerrada informativa 
sobre les energies renovables. 
ski Andorra-Grandvalira-vallnord. Sorteig de 10 
premis per la compra del forfet de temporada.
Pelostop Depilació Làser. Sorteig d’un tractament 
de depilació làser.
Dermandtek-Dermatologia Andorra. Maquillatge, 
radiofreqüència facial i tractament revitalitzant.
vallmedicvision. Revisions i presentacions d’aven-
ços tecnològics en el camp de l’oftalmologia.

FirA D’AssOCiACiOns escenari
12.00 hores. Exhibició de gimnàstica rítmica. Club 
rítmica serradells.
12.30 hores. Animació i exhibició de ball amb 
Xic&Dans. Federació Andorrana de Ball esportiu.
13.00 hores. Espectacle de Dogdancing (coreogra-
fia amb el gos). Associació iCAP Teràpia. 
17.00 hores. Ball folklòric portuguès. Grup Folklore 
de l’Alto Minho.
17.30 hores. Espectacle de Dogdancing (coreografia 
amb el gos). Associació iCAP Teràpia. 
18.00 hores. Balls folklòrics a càrrec de la Delega-
ción Folklórica Integrados Patagónico de San Carlos 
de Bariloche. Associació sociocultural Argentina 
La Querencia.
19.00 hores. Demostració de “Ball Rus” del ballet 
“llac dels Cignes” a càrrec de Marina Sanches i 
l’acadèmia de ballet Soul Dance. Casa rússia.

esPAis eXTeriOrs
Exposició de vehicles antics. Associació de vehicles 
Antics d’Andorra.
Demostració d’Educació Canina i tallers d’Agility. 
Associació iCAP Teràpia.
Tallers i exhibicions. Creu roja Andorrana.
Fes-te una foto vestit de bomber. A més pots adqui-
rir el calendari solidari 2017 a favor de l’obra social 
de la fundació Hospital Sant Joan de Déu. Bombers 
d’Andorra.
11.00 hores. 4a Caminada popular contra el càn-
cer. Associació Andorrana Contra el Càncer.  
AssAnDCA.
12 a 14 hores i de 16 a 19 hores. Estrena’t dalt 
d’una moto. Activitat per a nens de 4 a 8 anys. An-
dorracing.
19.00 hores. Vine a ballar el foc amb la Colla de 
Diables d’Andorra.  
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S ki Andorra treu a la venda 
el forfet de temporada, que 
agrupa les estacions d’es-
quí del Principat, coincidint 

amb la Fira d’Andorra la Vella. Així, 
com cada any, els esquiadors que ho 
desitgin podran adquirir el passi de la 
temporada hivernal amb un descomp-
te del 5% si la compra es fa durant els 
tres dies de l’esdeveniment.

Un any més Ski Andorra serà pre-
sent a la Fira d’Andorra la Vella per 
comercialitzar el forfet de temporada. 
Aquest forfet serveix per esquiar a to-
tes les estacions d’esquí d’Andorra, 
Grandvalira i Vallnord, indistintament. 
Com és habitual, durant els tres dies 
de la Fira els forfets tindran un des-
compte del 5%.

El preu per a residents, sense el 
descompte, és de 400 euros. Per gau-
dir del preu de resident cal presentar 
un certificat de residència del comú de 
l’any en curs, o bé identificar-se amb 
el passaport andorrà. El preu per als 
adults de 65 a 69 anys serà de 312 
euros. Aquests preus finals es man-

tindran durant tota la temporada, i 
només s’aplicarà el descompte del 5% 
durant la Fira.

Pel que fa als no residents, –que 
també tindran un descompte del 5% 
durant la Fira–, el preu fins al 30 de 
novembre serà de 780 euros per als 

adults, 336 euros per als adults de 65 
a 69 anys, 640 per als júnior (12-17 
anys), i 558 per als infants de 6 a 11 
anys. A aquests preus cal restar-hi el 
5% de descompte si es compra durant 
la Fira. A partir de l’1 de desembre les 
tarifes canvien.

Però a part dels descomptes, en-

tre totes les persones que comprin el 
forfet de temporada d’Ski Andorra, 
Grandvalira o Vallnord, durant la Fira 
d’Andorra la Vella se sortejaran 10 
premis. Sis persones seran recompen-
sades amb el retorn dels diners del pa-
gament del forfet i obtindran el d’Ski 
Andorra, vàlid per a totes les estaci-
ons. Els altres quatre premiats gaudi-
ran d’activitats a les estacions, vàlides 
per a dues persones.

Esquia fins al Japó amb Grandvalira
Enguany, el forfet de temporada de 
Grandvalira Fanatics permet, a més de 
l’accés lliure a la totalitat del domini 
–210 km de pistes, als quals cal sumar 
les extensions esquiables de les esta-
cions franceses de Gavarnie i Hauta-
cam– durant 128 dies, amb 19 caps de 
setmana, també donarà accés durant 
cinc dies a les estacions de Verbier, a 
Suïssa, i Kiroro, al Japó.

El preu promocional del forfet de 
temporada per a no residents és de 
620 euros, i estarà disponible fins el 
20 de desembre per a les vendes a 
través del web de Grandvalira i a les 
taquilles de l’estació. A partir d’aques-
ta data, els usuaris podran adquirir-lo 
per 793 euros, la mateixa tarifa que 
en la temporada anterior. La compra 

anticipada del passi de temporada 
permet que el forfet s’amortitzi en la 
tretzena jornada d’esquí.

Els altres forfets també tenen avan-
tatges: els júniors (de 12 a 17 anys) 
podran adquirir el forfet de tempo-
rada per 570 euros i els nens (de 6 a 
11 anys) per 450 euros. El descompte 
també s’aplica a les modalitats de di-
lluns a divendres (500 euros adults, 
440 euros júniors i 350 euros nens). 
D’altra banda, els sèniors amb edats 
compreses entre els 65 i els 69 anys 
podran adquirir el forfet de temporada 
per un preu promocional de 240 euros 
fins al 20 de desembre, i els menors de 
6 anys (Forfet Baby) i els majors de 70 
anys (Senior Gold) continuaran gau-
dint de l’accés gratuït a tota l’estació. 

Els residents a Andorra també es 
beneficien de preus especials i podran 
aconseguir el forfet de temporada per 
un preu reduït de 295 euros. Els resi-
dents a la parròquia de Canillo i els 
sèniors del Principat podran gaudir 
enguany de la totalitat del domini per 
un preu especial de 235 euros. Pel que 
fa als empadronats a les comarques 
de proximitat de la Cerdanya i l’Alt Ur-
gell, ho faran per un preu de 570 eu-
ros (adults), 535 euros (júniors) i 420 
euros (nens).

Ski andorra
JonAtHAn GiL

El forfet de temporada, amb 
descomptes i avantatges a la Fira
igual que els anys anteriors, Ski Andorra sortejarà sis 
forfets de temporada entre tots aquells que comprin el 
seu passi per a la campanya al seu estand

El forfet conjunt 
per a les estacions 

del país té un 
descompte del 5%
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Av. Príncep Benlloch, 28
AD500 – Andorra la Vella

Telèfon: +376 820 416
info@decobigorda.com

www.decobigorda.com

A tapisseria Bigordà som 
especialistes en tot tipus de 
cortines decoratives i 
tècniques subministrament de 
tèxtils per a l’hosteleria, per la 
llar i tot tipus de tapisseria   

G randvalira vol tornar a 
obrir les portes buscant 
l’excel·lència en el servei al 
client. Per això està realit-

zant una forta inversió per millorar la 
mobilitat dels esquiadors, augmentar 
la capacitat d’innivació i condicionar 
noves pistes, a més de millorar i am-
pliar els serveis de restauració i oferir 
noves experiències als esquiadors.

L’estació encara la temporada 
2017-18 amb un alt volum d’inversió 
que es destina a la cerca de l’excel-
lència pel que fa el servei al client, la 
innovació a partir de la millora de la 
mobilitat dels esquiadors a través de 
la renovació d’algunes de les seves 
infraestructures –augmentant la ca-
pacitat de transport a més de 107.000 
esquiadors per hora–, la posada en 
marxa de nous canons d’última tecno-
logia ampliant la capacitat d’innivació 
a més del 65% de superfície del domi-
ni, l’adquisició de noves màquines tre-
pitjaneu i el condicionament de noves 
pistes –una nova pista per a debutants 
al sector El Tarter– i la instal·lació d’un 

nou teleesquí amb perxa al sector 
Grau Roig, a la zona del llac de Cubil.

Però l’excel·lència del servei també 
es busca des de la restauració. Seran 
diversos els restaurants i espais que 
seran renovats, i també la seva oferta 
gastronòmica. Al punt de restauració 
Gall de Bosc del sector Soldeu es crea 
un Tea House, que oferirà la millor se-
lecció de tes de la reconeguda marca 
Dilma. El restaurant del Forn –sector 
Canillo– acollirà un nou servei self ser-
vice free flow amb producte de primera 
qualitat orientat a les famílies, amb 
carn a la brasa, selecció d’amanides i 
de pastes. A més, s’instal·la una gran 
terrassa al restaurant KSB 360 Coll 
Blanc –sector Pas–, des d’on es po-
drà gaudir d’unes vistes magnífiques 
a més de 2.500 m d’altitud. També al 
Pas de la Casa s’habilita una gran ter-
rassa i es millora l’oferta gastronòmi-
ca a la zona de debutants Abelletes. A 
peu de pista s’estrenarà el Shopping 
Mall on es podrà gaudir de propostes 
gastronòmiques internacionals.

La millora contínua del servei també 

afecta les escoles d’esquí. Així, el sector 
de Canillo estrenarà un nou espai VIP 
a l’altell de l’Escola d’Esquí i Snowbo-
ard que donarà servei als usuaris que 
hagin contractat Top Class i als que 
provinguin del Grandvalira Mountain 
Club. La sala Top Class de l’Escola de 
Grau Roig es renova i es condiciona un 
espai reservat a oferir servei de mas-
satge i osteopatia.

Totes aquestes millores han de si-
tuar Grandvalira com una de les es-
tacions d’esquí més modernes i avan-
çades d’Europa quant a l’experiència 
global dels usuaris que la visiten. I és 
que, més enllà de l’esquí, Grandvali-
ra es consolida com a destinació d’oci 
amb activitats i serveis adequats a 
tota mena de públics. Al llarg dels 210 

quilòmetres esquiables, els esquiadors 
poden escollir entre l’àmplia oferta 
d’activitats d’aventura, els espais gas-
tronòmics o d’après-ski que comple-
menten la jornada a la neu.

L’estació més gran del sud d’Euro-
pa va vendre, la temporada passada, 
un total d’1.765.039 forfets, i va esca-
lar així una posició al rànquing inter-
nacional de dies d’esquí i es va situar 
per primer cop en el Top 15 entre més 
de 2.500 estacions de tot el món. I si 
l’hivern passat la celebració de grans 
cites esportives van situar el domini en 
el focus mediàtic internacional, aques-
ta temporada es repetirà. L’estació 
acollirà, entre altres esdeveniments, la 
Copa d’Europa, la Total Fight i la Copa 
del Món de KL.

Grandvalira aposta 
per l’excel·lència 
del servei al client

esquí i snowboard

El domini estrena aquesta temporada una nova pista 
de debutants, un teleesquí i canons de neu que cobri-
ran més del 65% de la superfície, a més de nous punts 
de restauració i serveis de massatge i osteopatia

GRAnDVALIRA
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L a instal·lació que el Comú 
d’Andorra la Vella ha disse-
nyat per a aquesta 39a Fira 
vol mostrar la futura imatge 

de l’avinguda Meritxell, un dels pro-
jectes “més importants del mandat”, 
tal com va manifestar la cònsol major, 
Conxita Marsol. 

L’estand disposa del paviment de 
granit que tindrà l’eix comercial i s’hi 
exposen també diversos elements de 
mobiliari urbà: un banc, papereres, tò-
tems informatius i altres elements que 
formaran el nou disseny de l’avinguda 
Meritxell. El conjunt, reforçat amb la 

projecció d’imatges, servirà per desco-
brir i “començar a veure” com serà en 
el futur l’avinguda, va comentar Mar-
sol, que considera “important” que la 
ciutadania pugui veure-ho, ja que fins al 
moment només s’ha mostrat als mem-
bres de l’Associació de Comerciants de 
l’Avinguda Meritxell i als de l’Associació 
de Propietaris de la mateixa via. 

Per a la construcció de l’estand s’hi 
ha invertit al voltant de 77.000 euros, 
una bona part dels quals (uns 50.000) 
s’aprofita per a la remodelació de l’eix 
comercial.

D’altra banda, a l’estand del Centre 

Esportiu dels Serradells també s’ex-
posen imatges de quina serà la nova 
façana de l’edifici, un altre dels projec-
tes importants del mandat i una de les 
inversions més fortes. Les obres, que 
preveuen l’aïllament i la remodelació 

de la façana del complex esportiu, cos-
taran al comú 2,8 milions d’euros, un 
milió menys del que es tenia previst  
inicialment. Marsol va opinar que la 
nova imatge del complex “serà espec-
tacular”. 

El reflex de la 
futura imatge de 
l’avinguda Meritxell 

L’estand de La corporació

L’estand del Comú mostrarà el mobiliari urbà i el 
paviment que tindrà l’eix comercial en un futur

Les malalties 
no coneixen
fronteres.

Un sol objectiu:
CURAR

PER FER ELS

DONATIUS
DIRECTAMENT AL BANC

Crèdit Andorrà
compte “TÉLÉTHON” 

o “AFM Téléthon”
núm. 982306

“ Sí, el TÉLÉTHON
ha millorat la vida a
milers de famílies

i m’agradaria
que tots els donants,

voluntaris, socis
que són la força motriu

d’aquesta revolució
estigueu orgullosos 

d’això! ”

8 i 9
DESEMBRE 2017

PER FER FRONT

A LES MALALTIES

SIGUES SOLIDARI AMB EL Téléthon

AFM-TÉLÉTHON TÉ TRES MISSIONS
 SOCIALS:

- Promoure i desenvolupar la investigació.
- Acompanyar, ajudar els pacients i les famílies.
- Comunicar per millorar la conscienciació del 
públic en general i dels responsables polítics i 
per fer front a les necessitats dels pacients en 
la política de salut pública i discapacitat.

El nostre grup associatiu fi nança i dirigeix avui 
més de 30 assaigs clínics en moltes patologies 
(neurològiques, neuromusculars, cardíaques, de 
la sang, la visió, la pell, el sistema immunològic, 
el fetge, etc.)
Les nostres accions estan de fet fi nançades 
principalment amb donacions públiques, en 
particular mitjançant la nostra col·lecta única, 
el Téléthon que desenvolupem des de fa més 
de 30 anys.

En nom dels malalts i dels
investigadors,

gràcies

Una història que 
va començar al 1958, ja 

fa més de mig segle.
La d’uns pares de nens afectats 

per miopaties, que lluiten contra la 
desesperació i fi nalment aconsegueixen 

tractaments.
Una lluita, una aventura excepcional que 

ha arribat avui a una revolució mèdica, els 
assajos sobre persones han començat.

 
Milers de persones afectades per aquestes 

malalties genètiques que no solament 
són miopaties, sinó malalties

tan comunes com el càncer, l’infart 
del miocardi, l’Alzheimer i 

tantes altres malalties 
existents.

JONATHAN GIL
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*Model Premium

* Consulta les condicions de la promoció a les nostres oficines.

Lloga’l
per tan sols

4€
al mes*

EL TEU VEHICLE
ELÈCTRIC NECESSITA EL
MILLOR CARREGADOR

I A FEDA EL TENIM
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S ota la marca Productes Agrí-
coles i Artesans d’Andorra, 
que impulsa el Ministeri de 
Medi Ambient, Agricultura i 

Sostenibilitat, es trobarà una dotzena 
d’estands en aquesta nova edició de 
la Fira d’Andorra la Vella. La novetat 
serà el punt gastronòmic que oferirà 
un menú complet elaborat íntegra-
ment amb els seus productes agríco-
les i elaboracions artesanes.

L’espai que ocupen els productors 
agrícoles i artesans del país, a l’es-

querra de la porta d’entrada al recinte 
firal, configura una fira en ell mateix. 
Aquí s’hi poden trobar des de cerveses 
i ratassia fins a carns amb el segell 
Carn d’Andorra, passant per mels, 
melmelades i altres productes de ca-
ràcter gastronòmic. Amb ells s’elabo-
ra, per aquesta edició, un menú espe-
cial, i que es podrà degustar al punt 
gastronòmic que es trobarà a l’entra-
da del recinte que alberga els estands 
de la marca impulsada pel Govern.

Encara que a la fira hi haurà 12 es-

tands, sota el paraigües de Productes 
Agrícoles i Artesans d’Andorra ja se 
n’hi troben una vintena. Amb la vo-
luntat de continuar impulsant i pro-
movent els productes del país, l’estiu 
passat es van editar un total de 3.500 
exemplars d’un nou catàleg en què es 
presenten tots. La ministra de Medi 

Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, 
Sílvia Calvó, va refermar el suport del 
Govern a aquestes petites empreses 
que participen en la identitat del país, 
i va celebrar que el nombre de pro-
ductors hagi anat augmentant cada 
any des del 2012, quan només eren 
cinc.

La recollida selectiva i el reciclatge 
dels residus centraran l’estand del 
Departament de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat. L’objectiu és recordar als 
ciutadans la necessitat de fer una 
bona separació dels residus.

Els nivells de recollida selectiva 
actuals d’Andorra, superiors al 40%, 
són molt bons en comparació amb 
la mitjana europea, que se situa al 
voltant del 30%, però tot i això, el 
Ministeri té el repte d’assolir el 50% 

de cara al 2020. És en aquesta línia 
que es fan esforços per incrementar 
els nivells de reciclatge i s’ha decidit 
dedicar l’estand de la Fira d’Andorra 
la Vella a aquesta temàtica.

La voluntat és acostar la informa-
ció de la manera més planera i acces-
sible possible als ciutadans per tal de 
facilitar-los la feina i alhora aconse-
guir que s’impliquin en el reciclatge. 
Així, a l’estand d’enguany s’oferirà 
informació pràctica sobre com fer 

una bona tria selectiva de les deixa-
lles, conèixer els recursos que hi ha 
per fer-la, i informació sobre com es 
reciclen els residus.

Un altre element que serà present  
a l’estand serà el contenidor de re-
collida de tauletes i telèfons mòbils 
vells. Per sisè any consecutiu es re-
alitzarà la recollida de brossa elec-
trònica en col·laboració amb Andor-
ra Telecom, Creu Roja Andorrana i 
Agentas.

Els productes 
agrícoles serveixen 
un menú complet

L’estand de Medi Ambient 
se centra en el reciclatge

producteS agrícoleS i arteSanS

reSiduS

Una dotzena d’estands representaran la marca Produc-
tes Agrícoles i Artesans d’Andorra, on es trobaran des 
de begudes a carns, cosmètics i melmelades

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

JonAThAn GiL



22 39a FIRA D’ANDORRA LA VELLA

L a Fira d’Associacions arri-
ba enguany a la seva sete-
na edició. La primera va ser 
l’any 2011, i des d’alesho-

res són nombroses les entitats que 
hi volen tenir un lloc. En aquesta 
ocasió són 44 les associacions sen-
se ànim de lucre que s’apleguen a 
l’envelat annex al comercial per do-
nar-se a conèixer i publicitar les se-
ves activitats. 

Segons va explicar el cònsol me-
nor i conseller de Cultura del Comú 
d’Andorra la Vella, Marc Pons, 
aquest envelat reuneix enguany al-
gunes associacions menys que l’any 
anterior, però “això no vol dir que 
hi hagi menys participació”, ja que 
algunes prefereixen utilitzar l’espai 
exterior per poder organitzar tallers 
i demostracions, i també s’ha re-
gistrat un augment de l’ús de l’es-
cenari per presentar espectacles de 
folklore, classes esportives i exhibici-
ons diverses. 

A l’interior s’hi poden trobar as-
sociacions de naturalesa diversa: 
des d’associacions de residents, fins 
a esportives, passant per entitats 
de l’àmbit cultural o amb objectius 
solidaris i filantròpics, entre moltes 
altres. No hi falten les escoles ni les 

de caràcter professional. A l’exterior 
s’hi pot trobar des de l’Associació de 
Vehicles Antics, que sempre decora 
l’espai amb una exposició de clàs-
sics, fins a l’Agrupació Ciclista An-

dorrana, que organitza jocs d’habili-
tat amb bicicleta i Andorracing, que 
donarà l’oportunitat als més petits 
de provar una moto, passant pels 
Bombers d’Andorra o la Creu Roja.

7 anys de Fira d’Associacions
sense ànim de Lucre
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Consum mixt: 3,8 - 5,8 l/100 km. Emissions de CO2: 99 - 134 g/km. 

GARATGE NOGREDA
Baixada del Molí, 18-20 - AD500 Andorra La Vella - Andorra - Tel. 376 805 507 

NOU NISSAN QASHQAI
SEMPRE EL PRIMER 

Fa 10 anys, el Nissan Qashqai va ser el primer crossover de la història.
Avui, el Nou Nissan Qashqai torna a fer un pas per endavant

per seguir sent el primer gràcies al seu nou disseny, acabats
interiors i tecnologies Intelligent Mobility.




