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En aquesta 40a edició de la 
Fira d’Andorra la Vella que 
s’inaugura avui hi ha lloc per 
a la memòria. L’estand del 

Comú es converteix en un espai inte-
ractiu on descobrir aquests 40 anys 
d’història de la fira “moderna” i l’evo-
lució, al mateix ritme que ho ha fet el 
país, que ha experimentat. Les noves 
tecnologies permetran endinsar-se 
en aquests anys passats i un espec-
tacle sorpresa, que es representarà 
dos cops al dia, també farà viatjar en 
el temps el públic, segons va explicar 
la cònsol major de la capital, Conxita 
Marsol.

La Fira obrirà les portes avui a les 
11 del matí, amb prop de 200 expo-
sitors repartits en els tres espais que 

configuren la mostra: el recinte firal 
pròpiament, la Fira d’Associacions, i 
els espais exteriors, comptant tot el 
passeig del riu des del Parc Central 
fins a la plaça de la Rotonda. Són prop 
de 10.000 metres quadrats d’exposi-
ció on es poden trobar des de vehicles 
fins a productes artesans i agrícoles 
del país, a més d’institucions i em-
preses de l’oci, l’esport, l’hoteleria, 

d’energies renovables i un llarg etcè-
tera. El mateix format de cada any, 
“perquè té èxit i s’hi fan transaccions 
comercials”, va argumentar la conse-
llera de Promoció Turística i Comerci-
al, Mònica Codina, que va apuntar que 
enguany hi ha hagut una mica de llis-
ta d’espera per poder participar a la 
Fira, perquè al juliol ja estaven “tots 
els espais venuts”.

L’horari de la Fira serà de les 11 a 
les 21h avui i demà dissabte, i de les 
11 a les 20h el diumenge. S’espera 
que hi passi gairebé “tot el país i part 
de l’estranger”, va comentar Marsol, 
o el que és el mateix, al voltant de les 
70.000 persones. Una xifra similar a 
la d’anys anteriors. Una altra xifra que 
es repeteix d’edicions passades és la 

de la inversió: rondant els 300.000 
euros.

Les novetats d’enguany, més en-
llà de la que presentarà l’estand de 
la corporació comunal, són la poten-
ciació dels espais exteriors amb una 
mostra gastronòmica i la promoció 
dels aparcaments propers a la Fira, 
com el nou Valira i el de l’estació d’au-
tobusos.

Malgrat que el creixement és li-
mitat, enguany la Fira ha crescut. 
No tant en espai com en activitats, i 
s’aprofiten més els espais exteriors. És 
per aquí que haurà de créixer, ja que 
pel que fa a les dimensions es consi-
dera que són adequades a les neces-
sitats del país.

La Fira deL Bestiar
La Fira Concurs del Bestiar tindrà 
lloc demà dissabte a l’aparcament 
de Prada Casadet, davant de l’edifici 
administratiu del Govern. L’organitza 
el departament d’Agricultura amb la  
col·laboració de l’Associació de Pa-
gesos i Ramaders d’Andorra, i des 
del 1979 se celebra cada any el dia 
27 d’octubre. S’hi esperen al voltant 
d’uns 200 caps de bestiar, entre boví, 
equí i oví.

La Fira Concurs s’ha convertit 
en una festa d’interès cultural. La  
tradició històrica, la significació de 
l’activitat i la participació ciutadana 
són els valors principals que van fer 
que l’any 2010 la festa fos considera-
da bé immaterial i formés part de l’in-
ventari general del patrimoni cultural 
andorrà.

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   

Av. Príncep Benlloch, 28
AD500 – Andorra la Vella

Telèfon: +376 820 416
info@decobigorda.com

www.decobigorda.com

La fira d’andorra La veLLa  
repassa els seus 40 anys d’història

presentació

Uns 200 expositors 
es donen cita  
al que és un dels 
esdeveniments 
comercials més 
importants del país 
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Són 40 anys ja de Fira...
Sí. Bé, no de Fira, més d’expo-
sició, de mostres...

La recuperació que en diem...
No, la Fira sempre ha existit, el que 

passa és que era la Fira del Bestiar i 
allà es feia alguna venda més artesa-
nal, però el concepte era més de fira 
de bestiar. Va ser a partir dels anys 
79, 80, 82, quan el Comú va comen-
çar a aprofitar la Fira del Bestiar per 
fer-la més comercial. Per això es diu 
que des del 79 és una fira més comer-
cial.

Amb què ens quedaríem d’aquests 
40 anys? Vostè personalment quin 
record en té?

Jo em quedo amb la Fira que es 
feia al càmping Andorra, que es va fer 
durant potser set o vuit anys allà, que 
és on hi ha l’actual Parc Central. Allò 
era un càmping a l’època i el Comú el 
llogava per fer-hi la Fira. Com que era 
un càmping, era gran i hi havia tots 
els caminets de quitrà marcats, i tot 
d’arbres. I en ser tardor, doncs me 
n’ha quedat aquesta imatge molt bu-
còlica: les fulles caigudes, els arbres 
vermells, els estands tots en casetes 

separades i les primeres edicions de 
la Tele Fira, que es van començar a 
fer llavors. I és el que recordo més, 
que és potser quan va començar a fer 
el canvi important la Fira d’Andorra. 
Jo em quedo molt amb aquell record, 
el tinc molt present.

Ara, tal com ho descrivíeu, m’ho 
imaginava com el poblet de Nadal 
però posat al Parc Central.

Sí, correcte! Un mercat de Nadal a 
la tardor! Era una mica això.

Què me’n pot dir, de la Tele Fira?
No existia encara Andorra Televi-

sió, i mostra una mica el nivell que 
tenia la Fira d’Andorra la Vella a 
l’època. Se’n van fer moltes edici-
ons i funcionava molt bé. No va ser 
una prova pilot d’Andorra Televisió 
perquè va ser una cosa que va fer el 

Comú. Però fèiem un telenotícies i tot 
de la Fira. Hi havia les activitats de 
la Fira, i hi havia corresponsals, per 
dir-ho d’alguna manera, i s’anaven 
fent connexions. Tenien un estand a 
la mateixa Fira. Era tot un muntatge 
que penso que és important de recor-
dar i tenir aquesta mica de memòria. 
La Fira s’ha adaptat i evolucionat 
d’acord amb els temps, i fins i tot ha 
estat pionera en moltes coses, com 
amb la tele. Fèiem els tres dies de 
tele. Es feien uns sortejos... Per comp-
tar l’assistència de gent es donaven 
uns tiquets a l’entrada, a les perso-
nes que entraven, i llavors es feia un 
sorteig en acabar la Fira amb tots 
aquests tiquets i se sortejaven coses 
importants. Teles i coses així. És clar, 
era un altre concepte. Avui dia això 
està passat de moda, però era un sis-
tema per comptar la gent.

“La fira s’ha adaptat  
i evolucionat i ha estat 
pionera en moLtes coses”
La cònsol major d’andorra la Vella, conxita marsol, repassa els 40 
anys de la fira d’andorra la Vella i analitza el futur de l’esdeveni-
ment, que per ella avui és més que una fira de mostres i poc menys 
que una festa de caràcter nacional, i té un esperit propi que cal que 
perduri en el temps.

entrevista a conxita marsol

“Ja no només és una 
fira de mostres, és un 
esdeveniment nacional. 
És un dia de festa que 
la gent aprofita per 
retrobar-se i gaudir”
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Auto Diesel Avda. Verge de Canolich, 59 Sant Julià de Lòria 376 84 10 32

Volvo XC90 de 140Kw (190CV) a 235Kw (320 CV). Consum (l/100 km) de 2,1 a 8,0. Emissions  CO2 (g/km) de 49 a 186.

tecvolucion.es

NOU Volvo XC90
 El nou Volvo XC90 incorpora 

el més nou en innovacions intel·ligents,
com és el sistema Pilot Assist que

manté el cotxe dins del carril a
velocitats de fins a 130 km/h.

Descobreix també els avenços en
connectivitat amb el Sensus Connect.
I per a una conducció 100 % segura,

incorporem el sistema
City Safety de detenció i frenada

automàtic de Volvo.

Descobreix més a volvoandorra.com
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EN TOTA LA SERIE 90 DURANT LA FIRA

ESPECTACULARS OFERTES 
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Bé, 40 anys, i els que li queden!
Sí, segur, perquè és una cosa con-

solidada. Ja no només és una fira de 
mostres. És tota una activitat, és un 
esdeveniment nacional, la Fira d’An-
dorra la Vella. Hi ha les mostres, els 
cotxes, hi ha els espectacles per als 
infants, els inflables, hi ha el mercat 
artesanal. Ho és tot i és un dia de 
festa que la gent aprofita per retro-
bar-se i gaudir.

Què li agradaria trobar en properes 
edicions a la Fira? O què té ara que 
voldria que mantingués?

Penso que aquest esperit, de festa 
nacional gairebé, de retrobament de 
tot el país, que sigui una referència 
perquè tothom es desplaci a Andorra 
la Vella per la Fira. Jo voldria trobar 
que aquest esperit continués. Que 
no ens n’anem només a comercialit-
zar, una fira només de mostres, que 
potser  també és necessari, però que 
sabéssim conservar aquest esperit 
de la Fira, que tenim ara encara. És 
el que dic, no sols la gent va a veure 
estands, van a tot. Van a comprar a 
les paradetes artesanals, porten els 
nens a pujar als inflables, van a veure 
si es compren un cotxe i de passada 
visiten una mica tota la fira. I després 
la fira d’associacions, que hi ha una 
representació una mica de tot el tei-
xit associatiu. Penso que donem una 
visió bastant global del que és el país 
i el que representem. I això s’hauria 
de mantenir.

Créixer dèiem que és difícil...
En aquesta zona, sí. Podria créixer 

si realment hi hagués una gran aflu-
ència i una gran demanda. Però tot 
i que sempre queda algú en espera, 
tampoc és allò que quedi un cente-
nar d’empreses que no han entrat a 
la Fira. Per tant, jo ara per ara penso 
que no es necessitarà créixer. Sem-
pre es pot créixer, es podria fer una 

carpa de dos pisos, que també exis-
teixen, però no crec que ara mateix 
hi hagi aquesta necessitat al país.

De tota manera, la Fira és viva i evo-
luciona. Quin creu que ha de ser el 
pas següent?

El pas següent és el que deia, s’ha 
d’acabar trobant un recinte firal. Pot-
ser aquesta fira s’haurà d’anar te-
matitzant. Potser s’haurà de fer una 
fira del sector de l’automòbil, però 

mantenint aquesta data de fira glo-
bal de país. Però sí que un espai firal 
podria ser un plus a nivell d’atrac-
tiu pel país. Es parla fa molts anys 
d’aquest espai firal, el govern parla 
d’un multifuncional, que també po-
dria encabir l’espai firal. Bé, jo crec 
que haurà d’anar evolucionant cap 
aquí, però més a llarg termini. Ni 
l’any que ve ni l’altre penso que hi 
hagi gaires canvis.

No fa por que aquest recinte firal faci 
perdre justament aquest esperit de 
festa nacional?

Sí, i penso que això s’ha de man-
tenir. Que aquesta fira del 27 d’octu-
bre s’ha de mantenir. Ara, a part, si 
es pot disposar d’un recinte firal per 
fer fires més temàtiques i més pun-
tuals, potser seria important. Però 
jo soc partidària de mantenir aquest 
esperit i crec que amb les dimensions 

actuals la Fira d’Andorra la Vella està 
ben dimensionada per les necessitats 
del país.

En conclusió, podríem dir que és  
més que una fira.

Sí, és això. Aquest caliu, aquest 
esperit i aquest espai d’activitat que 
representa la Fira d’Andorra la Vella, 
de retrobament i de coneixença. Una 
mica tot.  

ALPHA, LA PRIMERA CERVESA ARTESANA D’ANDORRA.
DES DE FA 8 ANYS, LA NOSTRA CERVESA

Borda Callisa El Mas de Ribafeta. Arinsal, AD400 La Massana - Tel.: 849 320 Segueix-nos al 

“Jo voldria que aquest 
esperit, de festa 
nacional gairebé, de 
retrobament, continués, 
que no ens n’anem 
només a comercialitzar”

“Crec que amb les 
dimensions actuals,  
la Fira d’Andorra la Vella 
està ben dimensionada 
per les necessitats  
del país”
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Participa en el
Per a un futur sobre rodes...

No t’ho perdis!

Els sortejos són presencials per a majors de 18 anys.

nostre sorteig!
Divendres i dissabte

a les 19 h  i diumenge 
a les 12 h sortegem

2 abonaments
a Cicland.

Diumenge
a les 19 h sortegem

 una bici 
elèctrica.

Vine a veure’ns a la fira
els dies 26, 27 i 28 d’octubre

Estand nº4

d’Andorra la Vella
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Tal com explica l’Arxiu comu-
nal d’Andorra la Vella en el 
Document del mes d’octubre, 
els orígens de la Fira els hem 

de buscar en les fires medievals que es 
feien a la tardor. L’objectiu d’aquestes 
era vendre o intercanviar productes del 
camp i bestiar. I encara que avui, grà-

cies a la Fira Concurs de Bestiar, man-
té en part aquesta essència, la Fira ha 
evolucionat i ha canviat molt.

Entre els textos que documenten els 
orígens de la Fira destaca el pergamí 
en què el comte Gastó IV de Foix i el 
bisbe Roger de Pallars concedeixen als 
homes d’Andorra llicència per celebrar 

a la capital una fira anual, el dilluns i el 
dimarts després de Pasqua. Es tracta 
d’un document datat el 13 d’abril del 
1448. Però no és la primera referèn-
cia documental de què tenim notícia. 
Aquest honor és per al bisbe Galceran 
de Vilanova, que segons l’historiador 
Pere Canturri, el 1402 va confirmar a 

petició també dels homes d’Andorra el 
privilegi de celebrar una fira anual, que 
tenia lloc el 27 de setembre, festivitat 
de Sant Miquel. Canturri encara retro-
cedeix quatre segles més i sosté que 
l’origen d’aquest privilegi probable-
ment es remunti fins al 1083, perquè 
en aquesta data el comte Ermengol IV 
feia donació a l’església d’Urgell dels 
“mers, o drets sobre els mercats de la 
Vall d’Andorra”. Així que els orígens de 
la Fira podrien tenir prop de mil anys.

de la recuperació,  
i prop de mil d’història

Enguany se celebra el 40è aniversari de la recuperació de la Fira. Va ser el 1979 que la conselleria 
d’agricultura, a iniciativa de Casi arajol, va reprendre la trobada anual, i uns anys després, el 1982, s’hi 
va afegir el Comú de la capital. Però la Fira ve de molt més lluny.

història

No només és tracta d’estar assegurat, si no de gaudir la vida al 
màxim i dormir tranquil, perquè aquí estaràs protegint la teva 

família, la teva salut, els teus béns i els actius de la teva empresa 
davant qualsevol situació desfavorable.

C/ Callaueta núm. 19 baixos
AD500 Andorra la Vella

Tel: +376 800 201
Fax: +376 801 203

40 anys
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Malgrat tot, la Fira de Bestiar con-
temporània es va fixar l’any 1884. 
Aquell any es va celebrar els dies 31 
d’octubre i 1 de novembre. L’any se-
güent, però, el Comú va demanar al 
Consell General de traslladar-la al 27 
d’octubre, i aquesta és la data que fi-
nalment ha quedat i que encara avui 
es manté per a la Fira de Bestiar.

La fira ramadera es va diluir durant 
la segona meitat del segle XX, fruit del 
creixement econòmic i demogràfic que 
va experimentar el país, fins al punt de 
gairebé desaparèixer. És per això que 
l’any 1979, la conselleria d’Agricultura 
en va impulsar la recuperació, amb la 
voluntat de dinamitzar el sector i orga-
nitzant el concurs nacional de bestiar.

L’any 1982, mitjançant el Col·lectiu 
d’Activitats del Comú d’Andorra la 
Vella, la Fira obre les portes també a 
expositors, nacionals i forans, d’altres 
sectors, i de maquinària agrària. A 
l’època, els mitjans de comunicació es 
referien a la Fira Concurs per la ves-
sant ramadera i parlaven de mercat 
en referència a l’activitat més comerci-
al organitzada pel Comú, que avui co-

neixem com la Fira d’Andorra la Vella.
Al llarg dels anys la Fira ha anat 

passant per diferents espais: la zona 
de l’actual carrer de la Llacuna i Alzi-
naret, el paratge anomenat les Peces 
del Felip Blau, on avui hi ha l’aparca-
ment de Sindicatura, i l’Arxiu conser-
va una estupenda sèrie de Peig amb 
el bestiar a la parcel·la entre doctor 
Nequi i Príncep Benlloch, davant de 
l’Andorra Center (1971). 

Amb la recuperació de la Fira, els 
paradistes es col·locaven prop de la 
Fira del Bestiar, al voltant de la plaça 
de braus i allargant-se pel carrer Prat 
de la Creu. Més recentment, la Fira 
Concurs va anar als terrenys de la 
Borda Mateu, per tornar fa uns anys 
a l’espai de l’antiga plaça de braus.

Avui, la vessant més comercial se 
situa al Parc Central, amb un gran en-
velat que alberga els estands institu-
cionals i aquells destinats a les opera-
cions més comercials, amb l’exposició 
de productes i serveis de tot tipus –
vehicles, hoteleria i gastronomia, ser-
veis mèdics, turisme, entre d’altres– i 
un de més petit per a les associacions 

del país. Així mateix, també s’ocupa 
un petit espai per donar a conèixer 
els productes agrícoles i artesans del 
país, i bona part de la zona enjardi-
nada del Parc Central per a demos-
tracions i jocs per als menuts. Un se-
guit de parades d’artesania diversa 
s’allarguen pel passeig del Riu fins a 
la plaça de la Rotonda, per cridar així 
l’atenció dels visitants i guiar-los fins 
al recinte firal. 

Mentre la Fira del Bestiar manté la 

data del 27 d’octubre, la Fira d’Andor-
ra la Vella s’adapta al calendari, i se 
celebra en un cap de setmana proper.

La història demostra que la Fira 
d’Andorra la Vella és un esdeveni-
ment “viu i en constant evolució”, 
segons l’Arxiu comunal, i com ho de-
mostra el fet que hi hagi llista d’espe-
ra d’empreses interessades a partici-
par-hi. I per a molts, la celebració de 
la Fira és una data assenyalada, una 
oportunitat de retrobament.

www.grupheracles.com

Obra Pública i Construcció

Formigó

Àrids i Pedreres

Residus

Serveis

Concessions Bona Fira d’Andorra

Compromesos amb les tradicions
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TÉLÉTHON
 

Què és el Télèthon?
 

Una associació d’activistes dedicada a la lluita contra les malalties genètiques i les malal-
ties rares (1 de cada 20 persones es veuen afectades).
 
Guiada per la urgència de la malaltia i la manca d’una solució terapèutica, Telèthon pro-
mou projectes de recerca i innovació en el desenvolupament de teràpies entorn de curar 
3 prioritats: innovació, interès general i efi càcia terapèutica, amb l’objectiu de CURAR.
 
• Assaigs clínics de teràpies gèniques en xifres:
• 2076 proves completes o en curs
• 97 assaigs del desenvolupament del tractament en les fases III o IV
• 90 noves proves anuals. Afecten el 64,1% dels càncers, el 7,8% de les malalties cardio-

vasculars, el 8,2% de les malalties infeccioses.
 
Cal recordar que al 1999, el professor Fisher va començar el primer assaig positiu de terà-
pia gènica per a “infants bombolla” amb insufi ciència immune severa.
Actualment aquests nens es consideren curats.
 

EL TÉLÉTHON, una lluita, resultats...
 
És gràcies a gent com tu que la paraula solidaritat manté tot el seu encant.
Els humans tenen els mateixos sentiments d’angoixa, esperança i alegria.
L’amor és solidaritat.
Una vida sense amor no té interès.
El Téléthon és una extraordinària aventura humana que ens porta a tots a donar el millor 
de nosaltres mateixos.
La lluita de les famílies malaltes de per vida... Anem a ajudar-les...
En nom dels nostres pacients i els nostres investigadors li agarim que estigui amb nosal-
tres. Ens trobarem a la fi ra els dies 26, 27 i 28 d’octubre de 2018 a l’estand de Téléthon
 
Així mateix us trobarem durant el dia 30 del Télethon el 7 de desembre a partir de les 
20.00 hores i als canals 2 i 3 de la televisió francesa.
 
Per les vostres donacions us podeu adreçar a l’estand del Téléthon a la fi ra.
 

També podeu realitzar el vostre donatiu directament al banc:
Crèdit Andorrà Téléthon: 982 306 – IBAN – AD56 0003 1101 1112 3091 0101
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RECINTE FIRAL FIRA D’ASSOCIACIONS

1 COMÚ D’ANDORRA LA VELLA

34 ACTUA

9 AGEFRED SERVEIS - SAME

17 AJUNTAMENT DE VALLS

2 ANDORRA TELECOM

20 ANDORRA4DAYS

6 AUTOMÒBIL CLUB D’ANDORRA

44 BASQUET CLUB ANDORRA

5 BECIER ASSEGURANCES

23 BECIER DISTRIBUCIONS I LAVAZZA

14 CALDEA

18 CAMBRA DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE 

VALLS - ALT CAMP

22 CELLERS MASET

13 CENTRES ESPORTIUS COMUNALS

28 CLOUSTEK

42 CLUB NÀUTIC D’ANDORRA FIATC -  

 MEDCAT

39 CREU ROJA ANDORRANA

43 CROSSBLADES.SKI Revolution on snow

26 DOMUS SMART HOME

21 DONA SECRET

8 EL PERIÒDIC D’ANDORRA

30 ERAND ENERGIES RENOVABLES  

 ANDORRANES

29 GREEN FACTORY

33 GUSTAVO SUBILIBIA FOTOGRAFIES

25 IMPOREX SALUT

7 KAFEX - ELMEUVIATGE.COM

32 KOMNATA QUEST

31 MARTIN IMATGE ECLIPSE WEDDING

4 MINISTERI DE MEDI AMBIENT,  

 AGRICULTURA I SOSTENIBILITAT - FEDA

10 MIRANDA PONS SERVEIS, SL (MPS)

15 MORABANC

40 NATURLANDIA

37 PELOSTOP DEPILACIÓ LÀSER

36 PODOCACTIVA

11 REFI. RENOVACIÓ EFICIENT DE 

 FINESTRES

27 RENOWATT

16 SITES TOURISTIQUES ARIÈGE & OFFICE  

 DE TOURISME PYRÉNÉES ARIÉGEOISES

12 SKI ANDORRA / GRANDVALIRA /  

 VALLNORD

3 SPORT HOTELS RESORT & SPA

24 THERMOMIX

38 VALLMEDIC VISION & AESTHETIC

41 VILADOMAT

19 VILANOVA TURISME

58 AUTO CENTRE PRINCIPAT

46 AUTO DIESEL

53 AUTO SELECCIÓ

47 AUTOMÒBILS PYRÉNÉES

49 BECIER VEHICLES

50 CENTRE PRESTIGI AUTOMÒBIL

51 CIMEX AUTO

56 CRÈDIT ANDORRÀ

59 EUROP AUTO

45 GARATGE NOGREDA

57 MOTOR ESPAI

54 MOTORAND

55 MOTORAUTO

60 STELA ANDORRANA

52 TOP MOTO

48 TOYOTA MOTORS / SUBARU
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RECINTE FIRAL FIRA D’ASSOCIACIONS

102 AFRICAND

100 ASSIOCIACIÓ D’EQUIATORIANS RESIDENTS AL PRINCIPAT  

 D’ANDORRA

86 ASSOCIACIÓ “HI ARRIBAREM”

89 ASSOCIACIÓ ANDORRANA CONTRA EL CÀNCER -  

 ASSANDCA

61 ASSOCIACIÓ ANDORRANA DE COOPERACIÓ VETERINÀRIA  

 A L’ÀFRICA DE L’EST - DAKTARI

97 ASSOCIACIÓ CULTURAL ARGENTINA “LA QUERENCIA”

72 ASSOCIACIÓ DE RESIDENTS FILIPINS A ANDORRA

71 ASSOCIACIÓ DE RESIDENTS I EMPATITZANTS DE  

 VENEÇUELA AL PRINCIPAT D’ANDORRA

69 ASSOCIACIÓ DE RESIDENTS PERUANS AL PRINCIPAT  

 D’ANDORRA

94 ASSOCIACIÓ DE SKATE I SNOWBOARD D’ENCAMP - 

 ANDORRA

90 ASSOCIACIÓ DE TRANSPLANTATS I DONANTS  

 D’ANDORRA - ATIDA

81 ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE LAMPISTERIA I  

 CLIMATITZACIÓ D’ANDORRA (ADELCA)

73 ASSOCIACIÓ D’UCRAÏNESOS D’ANDORRA

77 ASSOCIACIÓ FILANTRÒPICA BOMOSA

91 ASSOCIACIÓ MONTESSORI D’ANDORRA

98 ASSOCIACIÓ MUSICAL D’AMICS DE MOZART DEL  

 PRINCIPAT D’ANDORRA

68 ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL DELS RESIDENTS  

 ALGERIANS

84 ASSOCIACIÓ STOP VIOLÈNCIES

65 ASSOCIACIÓ TÉLÉTHON ANDORRA

67 ASSOCIACIÓ TESTIMONIS CRISTIANS DE JEHOVÀ

103 ASSOCIACIONS DE XILENS A ANDORRA

88 ASSOCIAICÓ D’AFECTATS D’AUTISME D’ANDORRA

70 CASA EXTREMADURA

99 CASA RÚSSIA

76 CIBERPENYA BLAUGRANA

93 CLUB RÍTMICA SERRADELLS

74 CLUB HEURA

96 CLUB INTERNACIONAL D’ANDORRA

92 COLEGIO ESPAÑOL MARIA MOLINER

64 COMISSIÓ NACIONAL ANDORRANA PER A LA UNESCO

62 DALMATES SENSE FORNTERES

87 ESCOLA ESPECIALITZADA NOSTRA SENYORA  

 DE MERITXELL

83 FÒRUM NACIONAL DE LA JOVENTUT D’ANDORRA

79 FUNDACIÓ PRIVADA MARCEL CHEVALIER

101 GRUP DE FOLKLORE “CASA DE PORTUGAL”

80 LAIKA

66 ONG 1000 SOMRIURES

63 ONG AIGUA DE COCO

95 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

82 PARTIT PODEM ANDORRA

85 PATRONAT DAMES DE MERITXELL

75 PENYA MOTORISTA L’ESQUIROL

78 UNIÓ DE RADIOFICIONATS ANDORRANS

104 BIO BIO CUINA CENTRAL

105 BORIS CRAFT BEER

106 CAL JORDI

107 CAN SONA

108 CARN D’ANDORRA

109 CASA GENDRET

110 CERVESA ALPHA

111 EL REBOST DEL PADRÍ

112 NATURALIS - CAL BORRÓ, SL

113 NECTUM

114 POCIONS DE LLUNA NOVA

115 POLTRAND

116 RATASSIA DE LA CARMETA

117 XOCLAND

118 FOOD TRUCK PRODUCTES AGRÍCO 

 LES I  ARTESANS D’ANDORRA
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El forfet de temporada per-
metrà als usuaris l’accés 
lliure a la totalitat del domi-
ni durant 143 dies, amb 21 

caps de setmana, per un preu de 640 
euros, 310 per als residents al Princi-
pat. Sempre que la meteorologia ho 
permeti, la voluntat de Grandvalira 
és encetar la temporada el proper 1 
de desembre i acabar-la el 22 d’abril. 
Una oportunitat per adquirir el passi 
amb aquests preus promocionals és 
la 40a Fira d’Andorra la Vella. Aquests 
preus es mantindran fins al 20 de de-
sembre. A partir d’aquesta data, però, 
el forfet de temporada per als no re-
sidents tindrà un preu de 800 euros.  

L’estació torna a aplicar diversos 

descomptes avantatjosos a tots els 
membres de la família. Els júniors 
(de 12 a 17 anys) poden adquirir el 
forfet de temporada per 585 euros i 
els nens (de 6 a 11 anys) per 460 eu-
ros. El descompte també s’aplica a les 

modalitats de dilluns a divendres (515 
euros adults, 450 euros júniors i 360 
euros nens). D’altra banda, els sèniors 
amb edats compreses entre els 65 i 
els 69 anys poden adquirir el forfet de 
temporada per un preu promocional 
de 255 euros fins al 20 de desembre, 
i els menors de 6 anys (Forfet Baby) 
i els majors de 70 anys (Senior Gold) 

continuaran gaudint de l’accés gratuït 
a tota l’estació.

Els residents a Andorra també es 
beneficien de preus especials i poden 
adquirir el forfet de temporada per 
310 euros. Els residents a la parròquia 
de Canillo i els sèniors del Principat 
poden gaudir enguany de la totalitat 
del domini per 250 euros. 

Pel que fa als empadronats a les 
comarques de proximitat, de la Cer-
danya i l’Alt Urgell, podran comprar 
el passi per un preu de 585 euros 
(adults), 550 euros (júniors) i 420 eu-
ros (nens).

El domini segueix oferint altres mo-
dalitats de forfets amb preus reduïts 
com el de Freestyle, que dona accés a 
tots els snowparks per un preu de 350 
euros, i el forfet de vianant amb un 
cost de 145 euros.

Amb el forfet de temporada Grand-
valira l’usuari pot gaudir sense límits 
del domini esquiable més gran del 
sud d’Europa i de 5 forfets de dia a les 

estacions de Verbier (Suïssa) i Kiroro 
(Japó). Així mateix, podrà beneficiar-se 
dels següents avantatges exclusius:  
5% de descompte per renovació, des-
comptes especials per a les famílies, 
avantatges i descomptes especials en 
serveis externs a l’estació i un forfet 
de dia per convidar un amic, entre al-
tres avantatges.

AtrActius esportius
Grandvalira compta enguany amb es-
deveniments de primer nivell com les 
Finals de la Copa del Món d’Esquí Alpí 
que tindran lloc a Soldeu El Tarter de 
l’11 al 17 de març del 2019. En aques-
ta ocasió, Grandvalira acollirà la com-
petició esportiva més important de la 
història d’Andorra fins a la data, i que 
representa un atractiu més per esco-
llir l’estació. A més de la 15a edició de 
la Total Fight Masters of Freestyle (del 
28 al 30 de març i del 4 al 6 d’abril) i  
la Copa del Món de Quilòmetre Llan-
çat (del 10 al 13 d’abril).

avantatges 
per als 
fidels de 
grandvalira 

PUBLIREPORTATGE

Grandvalira dona 
l’opció d’un passi a 
preu reduït de dilluns 
a divendres o per 
accedir a les àrees 
de Freestyle

l’estació més gran del sud  
d’europa preveu obrir a partir de 
l’1 de desembre i fins el 22 d’abril 
sempre que les condicions de la 
meteorologia ho permetin.

compra 
anticipada amb



  d’AndorrA lA VellA 2018 15

310€
RESIDENTS
ANDORRA

L’essencial és sovint invisible als ulls.
És quan els tanquem que potenciem els altres sentits. Tanca els ulls...

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 / CURSOS D’ESQUÍ / GASTRONOMIA / ZONES INFANTILS / ACTIVITATS / APRÈS-SKI / GRANS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

G
ra

nd
Sn

ow
Da

y:
 G

ra
n 

di
a 

de
 n

eu
*C

on
su

lta
 le

s 
co

nd
ic

io
ns

 a
 w

w
w.

gr
an

dv
al

ira
.c

om
 / 

**F
in

s 
a 

es
go

ta
r-s

e 
le

s 
ex

is
tè

nc
ie

s 



  d’AndorrA lA VellA 201816

PUBLIREPORTATGE

crea el forfet 
ski & bike

Per primera vegada aques-
ta temporada, Vallnord-Pal 
Arinsal ha posat a la venda 
el forfet Ski & Bike. Com el 

nom indica, es tracta d’un passi vàlid 
per gaudir, tant a l’hivern com a l’es-
tiu, de  tots els remuntadors mecànics 
oberts i les pistes d’esquí, a l’hivern, 
i els circuits de BTT de Vallnord Bike 
Park la Massana a l’estiu. Tot, per un 
preu de 150 €. En tots dos casos s’in-
clou el telecabina que dona accés a 
l’estació de Pal des de la Massana i el 
telefèric que connecta Pal amb Arin-
sal, que obre de juny a setembre i que 
dona accés al Parc Comunal Natural 
del Comapedrosa. El forfet de tempo-
rada Ski & Bike dona el privilegi a tots 
els pares de fer el mateix passi anual 
a cadascun dels seus fills per només 
75 euros, de forma que poden assis-
tir en família al Bike Park i, també, a 
viure a Vallnord el millor espectacle 

esportiu de l’estiu a Andorra: la Copa 
del Món UCI de bicicleta de munta-
nya. El forfet Ski & Bike dona accés 
il·limitat als remuntadors de Vallnord-
Pal Arinsal, a les pistes d’esquí i als 
circuits de BTT durant tot el període 
d’obertura de les instal·lacions, des 
de l’1 de desembre fins al 13 d’octu-
bre del 2019. La temporada d’hivern 
finalitza el dia 22 d’abril del 2019. La 
d’estiu s’engegarà el 15 de maig, tots 
els caps de setmana fins al 9 de juny. 

A partir del 14 del mateix mes, s’obri-
rà cada dia fins al 8 de setembre del 
2019. A partir d’aquí, tots els caps de 
setmana fins al tancament el dia 10 
d’octubre del 2019.

A més del forfet per a l’hivern i l’es-
tiu hivern, Vallnord-Pal Arinsal, també 

per primera vegada aquest hivern, ha 
inclòs entre totes les seves propos-
tes i adaptacions a l’usuari, un forfet 
únicament per esquiar. En aquest cas 
el client tindrà via lliure, per un preu 
més assequible, a tots els remunta-
dors de Vallnord-Pal Arinsal per mou-
re’s lliurement per les seves pistes 
d’esquí des de l’1 de desembre fins al 
dia 28 d’abril.

Amb tot, Vallnord torna a la tro-
bada tradicional de la Fira d’Andorra 
amb diferents productes per a l’usu-
ari. El principal és el forfet de tempo-
rada d’hivern de Vallnord, vàlid del 17 
de novembre –a Arcalís– i des de l’1 de 
desembre també a Pal Arinsal. Aquest 
passi dona accés a tots els remunta-
dors mecànics i pistes d’esquí de les 
dues estacions de les Valls del Nord. 
Les persones que comprin aquest 
producte a la Fira comptaran amb un 
descompte important: els residents a 
les parròquies de la Massana i d’Or-
dino podran adquirir-lo a un preu de 
179 € (a partir del 29/10 per 200 €). 
Els altres clients d’Andorra tindran el 
forfet per un preu de 194 € (a partir 
del 29/10 per 226 €). A més del preu 
avantatjós, tots els clients seran ob-
sequiats amb un detall (fins a esgotar 
existències) i un forfet de dia perquè 
puguin convidar a qui desitgin.

Vallnord-Pal Arinsal 
ofereix per primera 
vegada un forfet per 
a tot l’any al preu 
de 150 euros, per 
esquiar i fer ús dels 
remuntadors tant a 
l’estiu com a l’hivern

entre els forfets que posen a 
la venda les estacions de les 
Valls del Nord destaquen el 
de temporada conjunt i el que 
permet gaudir de Vallnord-Pal 
arinsal tant amb els esquís o 
l’snowboard a l’hivern com amb 
la bicicleta a l’estiu.

VallNord - Pal ariNsal



  d’AndorrA lA VellA 2018 17

PURA
EMOCIÓ

PER ALS RESIDENTS D’ANDORRA(1)

VALLS DEL NORD: 179 € (A partir del 29/10 – 200 €)
ANDORRA: 194 € (A partir del 29/10 – 226 €)

PER ALS RESIDENTS A L’ALT URGELL(2)

ADULT (+16): 399 € (A partir del 29/10 – 530 €)
INFANT (6 – 15): 378 € (A partir del 29/10 – 404 €)

RECORDA, FINS AL 28 D’OCTUBRE!

ÉS MÉS
VA L LNORD . COM

SI ET FAS AMB EL TEU FORFET A LA FIRA POT SORTIR-TE 
DE FRANC O GUANYAR UNA EXPERIÈNCIA VALLNORD

Els forfets es poden adquirir a les oficines de Turisme de la Massana i 
d’Ordino, a la Fira d’Andorra o a les taquilles del telecabina de la Massana.

(1) És imprescindible presentar el certificat del comú corresponent
(2) És obligatori presentar document acreditatiu
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Per celebrar els 40 anys de la 
recuperació de la Fira d’An-
dorra la Vella, que aleshores 
era eminentment ramadera, 

el departament d’Agricultura ha pre-
parat l’exposició Vides de Muntanya, 
ramaderia d’alçada, que s’inaugurarà 
divendres a la tarda i que es podrà vi-
sitar tot el cap de setmana de la Fira 
d’Andorra la Vella, a l’entrada de l’es-
pai destinat als Productes Agrícoles i 

Artesans d’Andorra, a l’esquerra de 
l’entrada principal al recinte firal.

Són vora de 160 fotografies, se-
gons va explicar el director del depar-
tament d’Agricultura, Landry Riba, 
preses en 47 explotacions ramaderes 
del país. És un resum de més d’un 
any de feina de la fotògrafa Natàlia 
Montané, que recull “el dia a dia de 
les explotacions ramaderes”. Les fo-
tografies s’acompanyen de comenta-

ris dels mateixos ramaders al voltant 
de la seva feina. És, en certa manera, 
un homenatge als homes i dones de 
muntanya, un reconeixement a la tas-
ca que realitzen. 

L’exposició fotogràfica donarà la 
benvinguda als visitants de l’espai 
de Productes Agrícoles i Artesans 
d’Andorra. El lloc s’ha escollit pel vin-
cle entre la ramaderia i la producció 
agrícola –algunes explotacions rama-
deres s’han aventurat en la producció 
artesana i de productes agrícoles amb 
la voluntat de diversificar econòmica-
ment els seus negocis–, sense obviar 
que la Fira d’Andorra la Vella dura dos 
dies i per allà hi passa més gent que 

no pas per la Fira Concurs de Bestiar.  
Enguany, a l’espai dels Productes 

Agrícoles i Artesans, que es pot con-
siderar com una fira en ell mateix, hi 
haurà 15 estands, una xifra remarca-
ble, encara que no hi seran presents 
tots els productors que s’aixopluguen 
sota el paraigua de la marca Produc-
tes Agrícoles i Artesans d’Andorra. 
De tota manera, demostra l’interès 
que desperten aquest tipus d’inicia-
tives en el públic. L’any passat eren 
12, i el 2012, quan es va començar 
amb aquesta marca, eren només 5. 
Riba assegurava que el departament 
d’Agricultura té la “sensació que el rit-
me es va intensificant”; d’una banda, 

el dia a dia de les 
explotacions ramaderes 

les explotacions ramaderes tindran un lloc destacat en aquesta 
Fira d’andorra la Vella. a més de ser les protagonistes dissabte amb 
la Fira concurs, també tindran un lloc, compartit amb els productors 
agrícoles i artesans, a l’entrada principal del recinte firal.
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Productes agrícoles i artesans
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cada vegada hi ha més iniciatives que 
van sorgint, i de l’altra, també n’hi ha 
que esperen tenir un mínim rodatge 
per aixoplugar-se sota el paraigua de 
Productes Agrícoles i Artesans.

A més dels nous productors, en 
aquest espai segur que hi haurà sor-
preses que es descobriran a la fira 
mateix, ja que cada estand presen-
tarà les seves novetats i els darrers 
productes. S’hi podran trobar des de 
cerveses, mels i melmelades fins a li-
cors, xocolates, carns de vedella i de 
poltre i plats casolans preparats, a 
més de productes cosmètics naturals 
que aprofiten els beneficis d’herbes 
autòctones.

La Fira ConCurs de Bestiar
El certamen comptarà, un any més, 
amb prop de 200 caps de bestiar, en-
tre equins, bovins i ovins, procedents 
d’una trentena d’explotacions rama-
deres. Serà dissabte a l’aparcament 
de Prada Casadet. A partir de les sis 
del matí i fins a les nou aniran arri-
bant els animals, que abans de les 11 
ja hauran d’estar al seu lloc per tal de 
fer la classificació. A la una del migdia 
tindrà lloc el repartiment de premis. 
El concurs és obert a tots els rama-
ders del país, que poden presentar 
els animals que estiguin inscrits al Pa-

dral o registre d’animals de renda, i 
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 pre-
mis 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.

La tradició històrica, la significació 
de l’activitat i la participació ciutada-
na són els valors principals que van 
fer que l’any 2010 la Fira Concurs pas-
sés a considerar-se bé immaterial i a 
formar part de l’Inventari General del 
Patrimoni Cultural.

Una quinzena  
d’estands oferiran 
xocolates, licors, carns 
i cosmètics sota el 
paraigua Productes 
Agrícoles i Artesans 
d’Andorra
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RECINTE FIRAL 

11 h - Inauguració.

Estand Comú d’Andorra la Vella 
14.10 h - Programa La Rotonda d’ATV en directe.
19 h - Espectacle interactiu. 

Estand Ministeri de Medi Ambient,  
Agricultura i Sostenibilitat - FEDA
19 h - Sorteig d’abonaments  Cicland.

Estand Viladomat
De 17 h a 20 h - L’expert Suunto resoldrà tots 
els dubtes amb explicacions personalitzades i 
per rigorós ordre d’arribada.

FIRA D’ASSOCIACIONS ESCENARI 

19 h - Demostració de gimnàstica artística. 
Club Artística Serradells. 

19.30 h - Actuació musical del grup IONI. As-
soc. Stop Violències. 

PROgRAmA D’ACTIvITATS

RECINTE FIRAL 
Estand Comú d’Andorra la Vella 
13 h i 19 h - Espectacle interactiu. 

Estand Ministeri de Medi Ambient,  
Agricultura i Sostenibilitat - FEDA.
19 h - Sorteig d’abonaments  Cicland.

Estand Viladomat .
10.30 h - Sortida de trail running 

d’11 h a 14 h i de 16 h a 20 h - L’expert Suunto 
resoldrà tots els dubtes amb explicacions per-
sonalitzades i per rigorós ordre d’arribada. 

ESPAIS EXTERIORS 
16 h Jocs d’habilitat amb bicicleta. Agrupació 
Ciclista Andorrana – ACA. 

16 h Actuació castellera i taller. Castellers 
d’Andorra. 

FIRA D’ASSOCIACIONS ESCENARI 
12 h - Espectacle de dogdancing (coreografia 
amb el gos). Assoc. ICAP Teràpia. 

12.30 h - Actuació musical del grup IONI. Assoc. 
Stop Violències.

13 h - Exhibició de karate. Kyokushin-Do. 

16 h - Exhibició de kungfu. Club Kung-Fu Taichi 

16.45 h - Ball de gimnàstica rítmica. Club Heura. 

17.30 h - Flamenc, dansa clàssica espanyola i 
sevillanes. Assoc. de Dansa Espanyola Alendoy 
Flamenc.

18 h - Dansa tradicional ucraïnesa a càrrec de 
Soul Dance Maryna Sánches. Assoc. d’Ucraïne-
sos d’Andorra. 

18.30 h - Exhibició d’hapkido Baek Du San. Baek 
Du San Agrupació d’Hapkido i Arts Marcials. 

19.15 h - Cants i balls tradicionals del nord de 
Portugal. Grup de Folklore Casa de Portugal.  

20 h - Espectacle de dogdancing (coreografia 
amb el gos). Assoc. ICAP Teràpia. 

FIRA CONCURS D’ANDORRA 2018

40a Fira concurs de bestiar boví, equí i oví al 
recinte firal de l’aparcament de Prada Casadet. 

De 6 a 9 h - Arribada dels animals.

11 h - Classificació. 

13 h - Repartiment de premis. 

Organitza: Govern d’Andorra - departament 
d’Agricultura, ministeri de Medi Ambient, 
Agricultura i Sostenibilitat. Col·labora: Asso-
ciació de Pagesos i Ramaders del Principat 
d’Andorra. 

DIvENDRES 26

DISSAbTE 27

RECINTE FIRAL
Estand Comú d’Andorra la Vella 
13 h i 18 h - Espectacle interactiu.

Estand Ministeri de Medi Ambient,  
Agricultura i Sostenibilitat - FEDA
12 h - Sorteig d’abonaments  Cicland.
19 h - Sorteig d’una bicicleta elèctrica. 

FIRA D’ASSOCIACIONS ESCENARI 
11.30 h - Dansa tradicional ucraïnesa a càrrec 
de Soul Dance Maryna Sánches. Assoc. d’Ucraï-
nesos d’Andorra. 

12 h - Exhibició de gimnàstica rítmica. Club 
Rítmica Serradells.  

13 h - Demostració de dansa clàssica a càrrec 
d’Ina Volodzkina. Assoc. Casa Rússia. 

13.30 h - Activitat esportiva. Assoc. de Tras-
plantats i Donants d’Andorra - ATIDA. 

16 h - Concert Francisco Amat. Assoc. Sociocul-

tural Al-Andalus. 

16.30 h - Exhibició karate. Kyokushin-Do.  

17 h - Ball folklòric portuguès. Grup Folklòric 
Residents Alto Minho a Andorra. 

17.45 h - Espectacle de dogdancing (coreografia 
amb el gos). Assoc. ICAP Teràpia. 

18.30 h - Danses tradicionals filipines. Assoc. 
de Residents Filipins a Andorra. 

11 h - 5a Caminada popular contra el càncer. 
Amb sortida i arribada al carrer Dr. Molines. 
Assoc. Andorrana contra el Càncer. Assandca.  

DIUmENgE 28

RECINTE FIRAL
Estand Vallmedic Vision & Aesthetic. 
Revisió de la pressió intraocular, prova per a 
la detecció de la degeneració macular associ-
ada a l’edat. Presentació de nous tractaments 
per a la correcció de la vista cansada, l’ull sec, 
mosques volants. 

Estand Becier Distribucions i Lavazza 
L’art del cafè. Demostració dels passos a 
seguir per preparar un bon cafè i tast de dife-
rents cafès del món. (Divendres i dissabte).

ESPAIS EXTERIORS
Ministeri d’Agricultura i Ramaderia 
Vides de Muntanya, ramaderia d’alçada. Exposi-
ció fotogràfica que mostra el dia a dia de les 
explotacions ramaderes d’Andorra.

Assoc. de Vehicles Antics d’Andorra. 
Exposició de vehicles antics. 

Assoc. ICAP Teràpia. 
Demostració d’educació canina i tallers d’agility. 

Creu Roja Andorrana. 
Durant tot el dia. Activitat de cordes per a 
infants. 

Dissabte i diumenge de 10 a 13h i de 16 a 19h. 
Circuit Alcohol + Conducció = Mal rotllo. Taller 

informatiu, de sensibilització i conscienciació 
dels efectes i perills de combinar alcohol i 
conducció. 

Bombers d’Andorra 
Fes-te una foto vestit de bomber. A més, pots ad-
quirir el calendari solidari 2019 i les polseres 
Candela a favor de l’obra social de la fundació 
Hospital Sant Joan de Déu per a la investigació 
de les malalties que afecten els infants. 

Vallnord 
Pekepark i circuit de push bike, bicicletes sense 
pedals perquè els més petits rodin com els 
grans. A més, participa en el sorteig diari 
d’una push bike!

CADA DIA
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Turismes, motocicletes, cami-
ons, furgonetes... Els conces-
sionaris portaran de tot a la 
40a Fira d’Andorra la Vella. 

Ho faran amb la voluntat de donar 
a conèixer les novetats del sector 
automobilístic i les diferents opcions 
que hi ha al mercat: gasolina, dièsel, 
elèctrics, i tots els tipus d’híbrid que 
ja existeixen avui en dia. 

Com sempre, hi haurà una bona 
exposició, i no pot ser d’altra manera 
perquè els membres de l’Associació 
d’Importadors de Vehicles no per-
dran l’oportunitat que representa la 

Fira d’Andorra la Vella tant per mos-
trar com per vendre i fer contactes. 
S’hi esperen entre 60.000 i 70.000 
persones, i, qui més qui menys, 
s’acosta a l’espai on s’exposen els 
cotxes, les motocicletes i els vehicles 
industrials. És una bona ocasió per 
descobrir i sobretot per comparar els 
diferents productes i les possibilitats 
de canviar de vehicle, ja que en un 
sol espai hi ha molts concessionaris 
diferents. 

Potser no tothom va amb la idea 
de comprar o d’informar-se d’un de-
terminat automòbil, ni tan sols de 

mirar-se’ls, però acaben passejant i 
descobrint noves marques i models.

Programa EngEga
El consell de ministres va ampliar  a 
mitjans setembre el programa En-
gega del 2018 amb una nova dota-
ció de 150.000 euros després que 
s’exhaurís la partida prevista de 
850.000 euros i amb la voluntat de 
donar continuïtat al foment de la 
mobilitat elèctrica. Aquesta és una 
acció encaminada a fomentar la mo-
bilitat sostenible i així incidir també 
en la millora de la qualitat de l’aire. 

Les bases de l’ampliació de la convo-
catòria seran les mateixes que en la 
primera convocatòria del programa 
Engega 2018, que va incrementar 
els ajuts a la compra de furgonetes 
elèctriques pures fins als 10.000 eu-
ros, als quals cal sumar els 1.000 
euros que atorga el punt de venda. 
L’ajut per l’adquisició d’un turisme 
nou elèctric pur o d’autonomia es-
tesa és de 8.000 euros, i de 2.000 
per a motocicletes. Per als turismes 
híbrids endollables, els ajuts són de 
4.000 euros, més els 1.000 que ator-
ga el punt de venda.

Andorra és territori SUV per excel·lència, on la 
tracció integral es fa especialment necessària 
els dies que la neu domina la carretera. Amb 
previsió de bona acollida en territori nacional, 
el renovat Kia Sportage de 2018 presenta una 
sèrie de millores que el consoliden com el SUV 
més emblemàtic de la marca i el model de més 
venda a Europa. El nou Sportage conjuga un 
disseny exterior i interior actualitzat amb noves 
tecnologies de seguretat i connectivitat, així 
com nous sistemes de propulsió que complei-
xen les futures normatives d’emissions. L’actu-
alització també afecta les versions GT Line.

L’avançat sistema de propulsió EcoDyna-

mics+ de l’Sportage, dièsel híbrid lleuger de 
48V, és el primer llançat dins de l’estratègia glo-
bal d’electrificació de la marca. Kia és el primer 
fabricant que ofereix, dins de la seva gamma, 
vehicles híbrids, híbrids endollables, elèctrics 
amb bateria i amb tecnologia híbrida lleuge-
ra de 48V. Fins al 2025 Kia llançarà 16 vehicles 
amb sistemes de propulsió avançats, inclosos 
cinc nous híbrids, cinc híbrids endollables, cinc 
vehicles elèctrics amb bateria i, el 2020, un nou 
elèctric amb pila de combustible.

La marca coreana ha venut més de 131.000 
unitats de l’Sportage als clients europeus el 
2017, que representen la quarta part de les ven-

des totals de la marca en aquest mercat. Durant 
l’any passat, Kia va vendre al món un Sportage 
cada 69 segons, la qual cosa implica que és el 
model més venut de la marca a nivell mundial. 
Aquest model es fabrica per a Europa a la plan-
ta de Kia a Žilina, Eslovàquia. En territori andor-
rà, Kia compta amb concessionari i taller oficial 
de Becier Vehicles, que donen suport a la marca 
amb el seu compromís ja consolidat d’oferir als 
seus clients 7 anys de garantia. 

ConCessionari ofiCial Kia
Av. D’Enclar, 31 – AD500 Santa Coloma

Taller oficial Kia: Av. D’Enclar, 144 
AD500 Santa Coloma

Una oportunitat per  
descobrir nous vehiCles 

KiA SportAge 
el SUV líder en VendeS de lA mArcA coreAnA

vehicles
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