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La 41a Fira d’Andorra la Vella, que s’in-
augura avui i s’allargarà tot el cap de 
setmana, “aposta per les noves tecno-
logies” i estrena una aplicació pròpia. 
Es tracta de la principal novetat d’en-
guany, tal com va explicar la conselle-
ra de Promoció Turística i Comercial, 
Mònica Codina, durant la presenta-
ció de la fira. En aquesta edició, l’app 
contindrà elements bàsics, com ara 
el plànol del recinte firal, els estands 
i les activitats que es faran al llarg 
dels tres dies, però el que es pretén “a 
la llarga”, va dir Codina, és poder fer 
el comptatge dels visitants en global 
i per estands. “La fira havia de fer un 

salt endavant en l’àmbit de les noves 
tecnologies, era una evolució necessà-
ria. Ara a través del mòbil l’usuari po-
drà saber què hi ha i quines activitats 
es fan en cada moment”, va exposar la 
consellera.

En aquesta ocasió hi haurà prop de 
170 expositors distribuïts entre l’en-
velat, el passeig del riu i la plaça de la 
Rotonda, i els exteriors del Parc Cen-
tral. Pel que fa a l’assistència, no es 
preveuen canvis amb relació a anys 
anteriors: “pràcticament hi ve tot An-
dorra. Entre 50.000 i 70.000 visitants”. 
El recinte firal comercial comptarà 
amb 59 estands, 16 dels quals corres-

ponen a l’Associació d’Importadors de 
Vehicles d’Andorra. Aquí s’hi trobaran 
estands relacionats amb l’oci, l’esport, 
les energies renovables i el turisme, 
entre d’altres. Codina va remarcar 
que en aquesta edició han augmentat 
el nombre d’estands promocionals de 
Catalunya i França. També va infor-
mar que n’hi ha més corresponents 
a productors agrícoles i artesans del 
país, en concret, 18, i l’espai que s’hi de-
dica també guanya superfície respecte 
de l’any passat. Quant al mercat arte-
sanal, seran més de 40 els expositors.

La 41a Fira d’Andorra la Vella té un 
pressupost de 310.000 euros. 

Hi  haurà prop de 
170 expositors 
distribuïts entre 
l’envelat, el passeig 
del riu i la plaça 
de la Rotonda, i els 
exteriors del Parc 
Central

presentació

la 41a fira d’andorra la 
vella tindrà aplicació pròpia

C/ Callaueta núm. 19 baixos AD500 Andorra la Vella
Tel: +376 800 201 · Fax: +376 801 203

“On el servei
marca la

diferència”
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Ja som una altra vegada a la Fira d’An-
dorra la Vella, i ja en van 41. Com es 
valora?

És una cita ineludible al calendari, 
un esdeveniment de país pel qual pas-
sa pràcticament tothom. La fi ra s’ha 
consolidat com un espai de socialitza-
ció, on la gent es para, conversa... Alho-
ra és un gran aparador per a les asso-
ciacions i entitats, que n’hi ha moltes i 
molt diverses, al país. Durant tres dies 
es genera molta activitat al voltant del 
recinte del Parc Central i s’estableixen 
molts contactes en l’àmbit comercial.

Són 170 estands repartits en els dife-
rents espais. Són molts? Pocs?

Són els sufi cients. La xifra d’estands 
no varia gaire, oscil·la en funció de l’es-
pai disponible, que és el que és, prop 
dels 10.000 metres quadrats. D’aquí 
que sempre es plantegi, en aquestes 
dates, la necessitat de disposar d’un 
recinte multifuncional per acollir es-
deveniments com la fi ra o el Cirque du 
Soleil, i d’altres que suposin un atrac-
tiu durant tot l’any. La fi ra està ben di-
mensionada avui per avui en el format 
actual.

Sembla que hi ha més presència d’ins-
titucions de països veïns que venen a 
presentar-se com a destins turístics. 
S’ha de potenciar la internacionalitat 
o hem d’anar a buscar més empreses 
del país?

“Bona part de 
les institucions, 
associacions i 
empreses volen ser 
a la fira, i així ha de 
continuar sent, és 
l’essència”

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, destaca les 
novetats que presenta la 41a fira i repassa les activitats i els trets 
més característiques de la mostra.

ENTREVISTA A CONXITA MARSOL

“LA FIRA S’HA 
CONSOLIDAT COM 
UN ESPAI DE 
SOCIALITZACIÓ, ON 
LA GENT ES PARA, 
CONVERSA...”
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La fi ra és un aparador, una molt 
bona targeta de visita. Per això es 
dona aquest interès a promocio-
nar-se també entre empreses foranes. 
Tothom té clar, però, que el públic és 
eminentment nacional. Per això, la 
majoria de les empreses són d’Andor-
ra i conviuen a la fi ra perfectament 
amb la presència d’alguns expositors 
de fora. Una bona part de les insti-
tucions, associacions i empreses del 
país volen ser a la fi ra, i així ha de 
continuar sent, és l’essència.

Enguany la principal novetat és 
l’aplicació de la fi ra. Com i per què 
surt la idea? 

Pensem que la fi ra havia de fer un 
salt endavant en l’àmbit de les noves 
tecnologies. L’app permetrà consul-
tar tot allò relacionat amb els expo-
sitors i activitats, una bona manera 
de tenir la informació a l’abast sense 

necessitat de tenir a mà el programa 
en paper.

Quines funcions compleix l’app?
Precisament oferir que el públic 

pugui tenir a l’abast la ubicació dels 
expositors, els horaris de les actuaci-
ons i exhibicions programades. Més 
endavant, l’aplicació ens permetrà 
obtenir dades com els estands més vi-
sitats o una anàlisi acurada sobre els 
horaris de més freqüentació. 

L’any passat va dir que el que més li 
agradava de la fi ra era el seu espe-
rit gairebé de festa nacional. Com 
s’aconsegueix mantenir-la en un 
món cada vegada més digital?

Afortunadament la fi ra no perd 
l’essència perquè, tal com comentava, 
és un moment de l’any molt esperat 
per molta gent perquè és un punt de 
trobada, un espai per a les persones 

amb una infi nitat d’atractius: exhibi-
cions, activitats, és l’espai on podem 
conèixer les novetats del mercat, els 
darrers vehicles, el tret de sortida a 
la temporada de neu amb la venda de 
forfets a preus atractius, etcètera. 

A mi em fa la sensació que cada vega-
da hi prenen més protagonisme les 
associacions i organitzacions, amb 
el munt d’activitats que proposen. 
Per exemple, enguany ja se celebra 
la 6a Caminada contra el càncer, que 
poc o molt ja vinculem a la festa que 
és la fi ra.

Andorra viu la fi ra com una gran 
festa, un espai per participar d’aques-
tes activitats associades que ja co-
mencen a consolidar-se com una 
extensió més del recinte fi ral. Perso-
nalment, em satisfà especialment que 
això sigui així.

Hi ha més lloc per a aquest tipus 
d’activitats a la fi ra? La cursa es va 
deixar estar. Es podria recuperar?

La cursa es va deixar estar perquè 
el format coincidia en un moment de 
màxima afluència de gent i suposava 
fi ns i tot un perill per a la integritat 
dels participants. Estem totalment 
oberts a acollir manifestacions popu-
lars, com l’esmentada Caminada con-
tra el càncer, i fer que la fi ra continuï 
sent un espai de trobada per als ciuta-
dans del país.

“L’app és una bona 
manera de tenir la 
informació a l’abast 
sense necessitat 
de tenir a mà el 
programa en paper”

“Andorra viu la fira 
com una gran 
festa, un espai per 
participar d’activitats 
que comencen a 
consolidar-se com 
una extensió del 
recinte firal”
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Actualment hi ha:

De 6.000 a 8.000 malalties genètiques rares

30 milions de persones afectades a Europa

1 de cada 20 persones està afectada d’una malaltia rara

El 50% dels malalts tenen menys de 19 anys

Una plataforma Malalties Rares està fi nançada majoritàriament pels donatius del Téléthon.

TOTS SOM PORTADORS DE MALALTIES GENÈTIQUES QUE PODEM TRANSMETRE FINS A 5 GENERACIONS.

Per fer front a les malalties siguem solidaris
Podeu fer les vostres donacions directament a la banca

Crèdit Andorrà: compte Téléthon, AFM Téléthon. Núm: 982306
o MoraBanc – Andorra Téléthon – Número: AD46 0007 0089 0001 5025 7012

EN NOM DELS PACIENTS I INVESTIGADORS US DONEM LES GRÀCIES

Us esperem a la Fira d’Andorra els pròxims dies 25, 26 i 27 d’octubre del 2019

El 6, 7 i 8 de desembre del 2019, a France TV els nens malalts parlaran sobre 
el desig de vèncer la malaltia. El programa s’emetrà durant 30 hores on po-
drem conèixer testimonis de diferents malalties, es realitzaran diferents activi-
tats arreu de França i Andorra amb la fi nalitat de recaptar donacions i donar a 
conèixer aquestes malalties rares. 

Multipliquem les victòries!

El 2018, gràcies a la vostra mobilització es van aconseguir recaptar més de 
88 milions d’euros, dels quals 54 milions d’euros es van destinar a la missió de 
curar i aproximadament uns 34 milions, a la missió d’ajuda per millorar el dia a 
dia dels malalts i les seves famílies.

A l’Institut de Teràpies Biològiques per a Malalties Rares, prop de 500 experts 
en recerca preclínica i de desenvolupament clínic, biomanufacturació i funcions 
de suport estan treballant en el desenvolupament de més de 33 fàrmacs per a 
27 malalties diferents.

A més a més, es van poder fi nançar més de 200 programes i joves investiga-
dors.

També es va crear una plataforma dedicada a les malalties rares, per afavorir 
i facilitar la col·laboració entre 6 centres especialitzats en malalties rares de 
França i arreu d’Europa.

L’any 2018 vam celebrar el 60è aniversari de la nostra associació i els seus nom-
brosos èxits. Es va experimentar un important punt d’infl exió amb resultats 
espectaculars obtinguts amb les primeres teràpies gèniques per tractar dues 
malalties neuromusculars. L’amiotròfi a espinal tipus 1 i la miopatia miotubular.

En el moment dels primers fàrmacs terapèutics innovadors, el diagnòstic tam-
bé és més que mai essencial. L’anunci del diagnòstic d’una malaltia neuromus-
cular és un moment de ruptura, sovint una font de grans patiments. Poder 
anomenar la malaltia ajuda a trobar nous punts de referència per construir 
i/o continuar la vida. Com que molts pacients encara no tenen un diagnòstic 
precís, l’AFM-Téléthon, en associació amb Filnemus, ha implementat el pla ‘Un 
diagnòstic per a tothom: saber per lluitar millor’.

Vam iniciar el 2019 més decidits que mai per aconseguir els nostres reptes, al 
capdavant dels quals es troba la industrialització i el preu de les teràpies inno-
vadores.

UN ASSAIG CLÍNIC 100% Généthon-Téléthon

El desenvolupament del tractament de teràpia gènica per a la malaltia hepàti-
ca de Crigler Najjar, des de les primeres investigacions fi ns a la realització dels 
assaigs clínics són 100% Généthon (Téléthon). Aquest assaig dut a terme per 
aquesta malaltia hepàtica rara pot servir de model per altres tractaments que 
s’estan investigant en aquests moments per tractar trastorns neuromusculars.

Des de principis de desembre, dos pacients amb la forma més severa de la 
síndrome de Crigler Najjar s’han benefi ciat d’aquesta teràpia gènica. Généthon-
Téléthon és el promotor d’aquest assaig clínic europeu (França, Itàlia i Països 
Baixos) realitzat al laboratori d’Évery (Télethon).

La síndrome de Crigler Najjar, el gen terapèutic es lliura al fetge mitjançant un 
vector viral A (virus adeno-associat) del serotip 8. Resulta que aquest serotip 
també fa possible el tractament dels músculs. També s’utilitza en la teràpia 

gènica de miopatia miotubular relacionada amb X.

Per altra banda, per a pacients amb atròfi a muscular espinal (malaltia neu-
romuscular) volem recordar que amb una sola injecció de la primera teràpia 
gènica es permet als nens condemnats per la malaltia viure, seure, posar-se 
dempeus  i fi ns i tot, per a alguns, fer els primers passos!

En defi nitiva, tots ens podem sentir especialment orgullosos d’aquesta victòria 
que correspon a una primícia mundial, fruit de la nostra determinació i de la 
nostra mobilització. Inclòs el treball de Généthon que està a l’origen d’aquest 
medicament innovador i la seva via d’administració. Aquesta victòria contra 
la malaltia és la demostració que la nostra associació, que ha invertit molt en 
teràpia gènica durant gairebé trenta anys, tenia raó de creure-hi, malgrat que 
hi hagués escèptics que van dir que mai funcionaria!

TELETHON I L’ESCOLA DE L’ADN DE NÎMES A FIRA ANDORRA 2019

Amb el director de l’escola d’ADN de Nîmes, professor de genètica Christian 
SIATKA, expert en l’edició del genoma humà. Organitzat amb el Comitè de Te-
letó d’Andorra sota la direcció de la Sra. Nicole RICARD

DIAGNOSSTIC DE MALALTIES GENÈTIQUES

El Telethon involucrat en investigacions sobre malalties genètiques col·labora 
amb l’Escola d’ADN, per a il·lustren els avenços en genètica. Es mostraran eines 
modernes de biotecnologia per il·lustrar tècniques de biologia molecular clíni-
ca, desenvolupades específi cament per al diagnòstic de patologies rars i orfes.

És important presentar mètodes i tècniques utilitzades habitualment per al 
diagnòstic malalties genètiques. Uns exemples d’aplicacions rutinàries perme-
tran distingir les aplicacions serveis per a pacients amb malalties genètiques 
rares. 

Il·lustració de l’ADN: EXTRACCIÓ DE L’ADN. Si voleu veure el vostre ADN, es 
pot fer una extracció d’ADN de manera molt rígida a partir d’una mostra de 
saliva. Podeu sortir amb el vostre ADN en un tub!

Totes aquestes accions es duen a terme en benefi ci del Teletó en la septicemia 
de malalties genètiques

Actualment hi ha:

De 6.000 a 8.000 malalties genètiques rares

30 milions de persones afectades a Europa

1 de cada 20 persones està afectada d’una malaltia rara

El 50% dels malalts tenen menys de 19 anys

Una plataforma Malalties Rares està fi nançada majoritàriament pels donatius del Téléthon. està fi nançada majoritàriament pels donatius del Téléthon.
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Avui, a la 41a Fira d’Andorra la Vella 
s’i-naugura l’exposició interactiva 
Memòries de la construcció de l’avingu-
da Meritxell, títol que també porta el 
projecte de recerca històrica que han 
realitzat conjuntament el Govern i 
Comú d’Andorra la Vella, i que recorda 
i reconstrueix el procés de naixement, 
creixement i consolidació de l’avingu-
da Meritxell entre el 1930 i el 1977, el 
període en què aquesta zona va passar 
de ser “no res”, un camp de grandalles, 
a ser un gran eix comercial i estructu-
ral de la parròquia. Entre altres mo-
ments, es documenta la construcció 
de la carretera i l’arribada de Fhasa, 
i com amb la participació conjunta 
dels particulars i les administracions 
es van edifi car tant habitatges, hotels 
i equipaments comercials, com vora-
vies, clavegueram i edifi cis de serveis. 
Tot plegat va fer que, seguint les ten-
dències de cada moment, l’eix s’anés 

convertint en pocs anys en un emble-
ma d’Andorra la Vella i del país. 

L’avinguda Meritxell és “el màxim 
exponent de la transformació d’An-
dorra durant el segle XX”, va mani-
festar la doctora en Geografi a a qui es 
va encarregar el projecte de recerca, 
Maria Jesús Lluelles, durant la presen-
tació. 

Per fer possible el projecte,  que s’ha 
dut a terme des del departament d’Ar-
xiu, Recerca i Patrimoni del Comú jun-
tament amb Patrimoni Cultural del 
Govern (Arxiu Nacional, Biblioteca Na-
cional, àrea de Béns Mobles i àrea de 
Béns immobles),  s’han fet una setan-
tena d’entrevistes a persones que d’al-
guna manera han tingut relació amb 
la transformació de l’avinguda. Entre 
els entrevistats hi ha persones d’entre 
65 i 100 anys, des de propietaris de ter-
renys que hi van construir els edifi cis 
que hi ha avui, fi ns a empresaris que 

van obrir-hi establiments comercials i 
hotelers o veïns que recorden com era 
el dia a dia a l’eix i com anava canviant 
la parròquia. Tots han aportat el seu 
testimoni tant des del record com a 
través de fi lmacions o fotografi es que 
ajuden a evocar aquesta etapa. 

Aquests testimonis es podran veure 
a l’exposició, que oferirà un veritable 
viatge en el temps als visitants, durant 
els tres dies de fi ra. Un cop acabi, l’ex-
posició Memòries de la construcció de 
l’avinguda Meritxell s’habilitarà tem-
poralment en un espai a l’aparcament 
de la Vinyeta, a la part alta de l’avin-
guda, perquè la puguin visitar els es-
colars dels tres sistemes educatius. La 
mostra, a partir de principi de l’any 
vinent tindrà un espai fi x a l’edifi ci ad-
ministratiu comunal situat a la plaça 
Lídia Armengol. També es podrà veure 
l’exposició en xarxa, a través del web 
memoriesavingudameritxell.com. 

S’han entrevistat 
una setantena 
de persones 
que d’alguna 
manera han tingut 
relació amb la 
transformació de 
l’avinguda

EXPOSICIÓ

AVINGUDA MERITXELL:
DE “NO RES” A “EMBLEMA DEL PAÍS”

Imatges extretes d’un vídeo de recull de testimonis, 
cedit pel Comú d’Andorra la Vella, que s’ha elaborat 
en el marc del projecte de recerca històrica sobre la 
construcció de l’avinguda Meritxell. 
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Estrena cotxe 
i protegeix-te d’imprevistos Estàs 

cobert?

C. Babot Camp 11  ·  Andorra la Vella

SO
LVENT ·  EFICAÇ ·  SOLIDÀRIA50

anys

Prevenir és assegurar-te
Informa’t al 890 300 o info@e-financera.com
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Els últims anys “hi ha hagut una revolució a Volvo 
fruit d’un treball en equip, d’una filosofia que pro-
mou la seguretat i la cura del medi ambient i d’una 
aposta decidida per l’electrificació”, va dir Håkan 
Samuelsson, president i conseller delegat Volvo 
Cars, en recollir el premi Protagonistas del Motor 
que va atorgar el diari  ‘El Mundo’ el mes de setem-
bre passat. El Volvo XC40 SUV que s’ha presentat 
tot just fa uns dies és el fruit d’aquest procés. És un 
vehicle completament elèctric, el primer que pre-
senta la casa, però també és un dels més segurs a 
la carretera.

“Els fonaments de seguretat d’aquest vehicle són 
els mateixos que els de qualsevol altre Volvo. Al 
seu interior viatgen persones, i el vehicle cal disse-
nyar-lo tenint en compte la seva seguretat”, mani-
festa Malin Ekholm, responsable de seguretat de 
Volvo Cars. 

Per mantenir els passatgers segurs i la bateria 

intacta en cas de col·lisió, s’ha dissenyat una nova 
i exclusiva estructura de seguretat: una gàbia for-
mada per un marc d’alumini extrudit incrustat a 
la part central de l’estructura de la carrosseria que 
crea una zona deformable al voltant de la bateria. A 
més, el motor elèctric s’ha integrat a la carrosseria 
per aconseguir una millor distribució de les forces 
de col·lisió fora de l’habitacle i reduir els danys als 
ocupants.

Aquest Volvo XC40 SUV inclou, a més, altres sis-
temes de seguretat: és el primer model Volvo equi-
pat amb una nova plataforma de sensors de siste-
mes avançats d’ajuda al conductor (ADAS), amb un 
‘software’ desenvolupat per Zenuity (empresa con-
junta de Volvo Cars i Veoneer). Aquesta plataforma, 
que s’anirà desenvolupant, està formada per un 
conjunt de radars, càmeres i sensors d’ultrasons, i 
assenta les bases de la futura introducció de la tec-
nologia de conducció autònoma. 

publireportatge

El VolVo XC40 SUV: SEgUrEtat a la 
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Vallnord Pal Arinsal és una estació 
per gaudir-la hivern i estiu. És emi-
nentment familiar i propera al cen-
tre del país. Els últims anys ha fet 
una forta aposta per oferir una gran 
varietat de serveis i activitats per a 
tot tipus de clients. 

Per aquest hivern, les inversions 
realitzades permetran augmentar la 
capacitat d’innivació, que amb bai-
xes temperatures garantirà l’obertu-
ra de les pistes al 100%. A més, també 
s’ha reforçat la seguretat de l’esta-
ció, ampliant la zona de debutants 
a l’Snowpark i millorant els serveis 
de restauració i les comoditats per 
als clients.  Tot plegat, sumant que es 
fressen totes les pistes entre les cotes 
1.500 i 2.560, és tota una declaració 
d’intencions d’una de les millors es-
tacions d’esquí dels Pirineus. Si el 
temps ho permet, encetarà la tempo-
rada d’hivern el 30 de novembre vi-
nent i la tancarà el 13 d’abril, després 
de 135 dies de neu.

Es tracta d’una estació d’esquí amb 
una extensa oferta d’activitats, que 
dona resposta a tots els públics, des 
de famílies a grups d’amics, i que 
acull també grans esdeveniments 
esportius. L’estació està composada 

per dos sectors. El sector Pal és un 
bon lloc per entrar a les pistes de 
Vallnord Pal Arinsal, ja sigui fent 
esquí alpí, raquetes o esquí de mun-
tanya. A més, hi abunden les activi-
tats alternatives per als més petits i 

els adults que prefereixen gaudir de 
la neu d’una altra manera. L’altre 
sector, Arinsal, esdevé un repte per a 
aquelles persones amb ganes d’adre-
nalina gràcies a l’Snowpark. Aquest 
es troba a la zona del Port Negre i 
compta amb salts de tot tipus, amb 
tres nivells diferents. Arinsal comp-
ta amb el pic més alt de l’estació: el 
Pic de la Capa, situat a 2.560 metres 
d’alçada. 

10 mesos l’any
Vallnord Pal Arinsal disposa de 63 
quilòmetres de domini esquiable 
amb més de 51 pistes, 19 quilòme-
tres repartits en set pistes d’esquí de 
muntanya, 17,5 quilòmetres repartits 
en sis pistes de raquetes, 24 ginys i 
fins a 13 activitats. Durant l’estiu, l’es-
tació es converteix en un ‘bike park’ 
amb 29 circuits que ofereixen més 
de 40 quilòmetres de pista de diver-
sos nivells adaptats a tots els clients. 
Per completar l’oferta d’estiu hi ha el 

Mountain Park, la zona d’activitats 
per gaudir de les muntanyes amb 
família o amics. L’Ski & Bike forma 
part de l’ADN de Vallnord Pal Arin-
sal. És un estil de vida d’hivern i estiu 
que caracteritza l’estació i la iden-
tifica al món. Amb aquest objectiu, 
l’any passat es va presentar el forfet 
Ski&Bike, per gaudir de la muntanya 
tot l’any.

El factor diferencial d’aquest forfet 
és que aquest és vàlid durant gairebé 
un any, des del 30 de novembre del 
2019 fins al 12 d’octubre del 2020, i 
per a tots els ginys de l’estació: el te-
lecabina de la Massana i Arinsal, el 
telefèric que connecta el sector Pal 
amb Arinsal i tots els telecadires i te-
leesquís de l’estació. A l’hivern, l’usu-
ari pot aprofitar per esquiar o accedir 
de forma còmoda als pics mentre fa 
una excursió amb raquetes. A l’estiu, 
existeix la possibilitat de fer rutes de 
senderisme, gaudir del Bike Park o 
simplement gaudir de la natura. 

El forfet Ski&Bike 
permet gaudir de la 
muntanya tot l’any, 
del 30 de novembre 
del 2019 al 12 
d’octubre del 2020

publireportatge
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Un total de 170 dies, pràcticament 
un mes més de dies d’esquí, 25 caps 
de setmana i la possibilitat d’esqui-
ar en 11 estacions d’Europa, Àsia i 
Sud-amèrica són algunes de les no-
vetats del nou forfet de temporada 
de Grandvalira per a la temporada 
2019-20, ja a la venda per internet i 
aquest cap de setmana també es po-
drà adquirir a la Fira d’Andorra la 
Vella. A partir de dilluns 28 d’octu-
bre reobrirà l’estand de Grandvalira 
al centre comercial Illa Carlemany 
(Escaldes-Engordany), on també es 
podrà comprar el passi. 

Grandvalira preveu obrir del 30 de 
novembre al 13 d’abril, i Arcalís ho 
farà del 16 de novembre al 3 de maig, 
sempre que les condicions de la me-
teorologia ho permetin. El forfet de 
temporada permet als usuaris l’accés 
lliure a la totalitat del domini i a les 
estacions d’Ordino Arcalís, Gavarnie 
i Hautacam (FR). 

A més, els esquiadors amb el passi 
de temporada podran accedir 3 dies 
a Skirama Dolomiti (IT), Kiroro (JAP), 

Chapelco i Cerro Castor (ARG); 5 dies 
a Verbier (SUI) i gaudiran d’un forfet 
de dia i un de nit a Masella.                    

Els residents a Andorra es benefici-
en de preus especials i poden adquirir 
el forfet de temporada per 350 €. Els 
residents a la parròquia de Canillo i 
els sèniors del Principat poden gau-
dir enguany de la totalitat del domi-
ni per 290 €  respectivament. Pel que 
fa als empadronats a les comarques 
de proximitat de la Cerdanya i l’Alt 
Urgell, ho fan per un preu de 620 € 
(adults), 585 € (júniors) i 465 € (nens).

L’estació torna a aplicar varietat 
de descomptes avantatjosos a tots els 
membres de la família també per als 
no residents. El preu promocional 
del passi, de 690 euros, estarà dispo-
nible fins al 8 de desembre per a les 
vendes a través del web de Grandva-
lira i a les taquilles de l’estació (no re-
sidents). A partir d’aquesta data, els 
usuaris podran adquirir-lo per 863 €.  
Els júniors (de 12 a 17 anys) poden ad-
quirir el forfet de temporada per 635 
€ i els nens (de 6 a 11 anys) per 500 €.  

El descompte també s’aplica a les 
modalitats de dilluns a divendres 
(550 € adults, 485 € júniors i 390 € 
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 promocio-
nal de 290 € fins al 8 de desembre, 
i els menors de 6 anys (Forfet Baby) 
i els majors de 70 anys (Senior Gold) 
continuen gaudint de l’accés gratuït 
a tota l’estació.

Finalment, el domini segueix ofe-
rint altres modalitats de forfets amb 
preus reduïts com el de Freestyle, 
que dona accés a tots els ‘snowparks’ 
de Grandvalira per un preu de 360 €, 
i el forfet de vianant amb un cost de 
150 €.

El passi de 
temporada dona 
accés il·limitat a 
Ordino Arcalís i 
permet descobrir un 
total d’11 estacions 
d’Europa, Àsia i 
Sud-amèrica

publireportatge
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Gairebé una dècada després de fixar 
la norma per als ‘crossovers’ compac·
tes amb la seva personalitat única i di·
vertida, la nova generació del Nissan 
Juke arriba per reinventar novament 
el segment. El nou Juke és més diver·
tit de conduir que mai i ofereix nous 
nivells de rendiment i tecnologia, in·
tegrat en una carrosseria cupè i més 
espaiosa. 

Aquest nou model incorpora la 
tecnologia de la mobilitat intel·ligent 
Nissan, a més d’estar equipat amb tec·
nologia d’informació i entreteniment, 
i d’assistència al conductor de Nissan. 
Així, la tecnologia ProPILOT ofereix 
direcció, acceleració i frenada assis·
tides electrònicament, a més de con·
tribuir al manteniment de la velocitat 
i les distàncies adequades, i el cotxe 
centrat en el seu carril. També s’ofe·
reix un paquet de tecnologies de se·
guretat que inclou el sistema anticol·
lisió, reconeixement de senyals de 
trànsit i control de l’angle mort, a més 
de trucada d’emergència per dema·
nar assistència immediata a través de 
l’assistent e·Call, entre d’altres.   

Amb el sistema NissanConnect 
d’informació i entreteniment i la seva 
aplicació, es pot controlar el vehicle a 
distància: des d’obertura i tancament 
de portes o llums fins a la pressió dels 
pneumàtics o el nivell d’oli. 

Ha estat dissenyat per ser àgil, en·
cara que el nou ‘crossover’ cupè ha 
crescut per oferir més espai interior. 
Continua sent un compacte i pesa 23 

kg menys. Gràcies a l’ús d’acer d’al·
ta resistència, el nou model compta 
amb una plataforma més rígida que 
ofereix major estabilitat i rendiment, 
a més de nous nivells de confiança i 
control.

El Juke es propulsa amb un eficient 
motor de gasolina DIG·T turboali·
mentat, que ofereix millor rendiment, 
consum de combustible i refinament 

de la conducció. Està disponible amb 
transmissió manual de 6 velocitats o 
transmissió esportiva de 7 velocitats, 
doble embragament (DCT) i canvi per 
lleves, a més de selector de mode de 
conducció: eco, normal i esportiva. 

Ve equipat amb tecnologia ‘full·
LED’ de sèrie i moltes opcions de 
personalització també en els acabats, 
tant interiors com exteriors.

La tecnologia 
ProPILOT 
ofereix direcció,  
acceleració i 
frenada assistides 
electrònicament, i 
ajuda a mantenir el 
cotxe centrat en el 
seu carril

publireportatge
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Baixada del Molí, 18-20 AD500 Andorra la Vella.  Tel. (+376) 805 507

NOU JUKE
EL NISSAN MÉS CONNECTAT DE LA HISTÒRIA
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La Fira d’Andorra la Vella s’acompa-
nya d’altres fi res. En aquesta ocasió, 
la fi ra de participació ciutadana arri-
ba a la 9a edició i comptarà amb 43 
estands d’entitats sense ànim de lucre 
dels àmbits cultural, esportiu, coope-
ratiu, l’educatiu i el del medi ambient. 
S’hi trobaran, entre altres, Fridays 
For Future, Dàlmates sense fronteres, 
i serà la primera vegada que hi par-
ticipi l’associació Indira, que aplega 
els residents al país d’origen indi, se-
gons va exposar el conseller de Joven-
tut, Esports i Participació Ciutadana, 
Alain Cabanes. L’objectiu d’aquesta 
fi ra no és altre que “es coneguin les 
activitats que fan les associacions a 
la parròquia i al país i els valors que 
defensen”, va dir Cabanes en la pre-
sentació.

Aquí també s’hi trobarà l’estand del 
departament de Participació Ciutada-
na del Comú, que enguany es dedica-
rà a explicar d’una manera molt grà-
fi ca què és i quins són els principals 
àmbits d’actuació del servei.

Com és habitual, la fi ra s’acompa-
nyarà, a més de les mostres ja expli-
cades, de la Fira Concurs de Bestiar i 
del mercat d’artesans que se situarà 
al passeig del riu, de moltes activitats, 
exhibicions de folklore i demostraci-
ons esportives, tallers diversos i acci-

ons solidàries, com la 6a Caminada 
popular contra el càncer, organitzada 
per l’Associació Andorrana contra el 
Càncer (Assandca). 

En aquest sentit, els bombers d’An-
dorra animaran a fotografi ar-se ves-
tits de bombers i vendran el calendari 
solidari 2020 i les polseres ‘Candelas’ 
a favor de l’obra social de la fundació 
Hospital Sant Joan de Déu per a la in-
vestigació de les malalties que afecten 
els infants. Per la seva banda, la Creu 
Roja Andorrana organitzarà al llarg 
d’aquests dies activitats i tallers a càr-
rec dels voluntaris de l’entitat i reco-

lliran ulleres graduades per a la cam-
panya ‘Les teves ulleres usades poden 
canviar la vida d’altres persones’. 

LA FIRA DE BESTIAR
Més enllà d’aquesta mostra, diumen-
ge també tindrà lloc la Fira Concurs 
d’Andorra, la dels animals, la que 
dona origen a la fi ra comercial com es 
coneix avui en dia. Tal com explicava 
l’arxiu comunal d’Andorra la Vella en 
el seu document del mes d’octubre de 
l’any passat, els orígens de la fi ra els 
hem de buscar en les fi res medievals 
que es feien a la tardor. L’objectiu 

d’aquestes eren vendre o intercanviar 
productes del camp i bestiar. 

Aquesta 41a fi ra concurs de bestiar 
boví, equí i oví tindrà lloc al recinte fi -
ral de l’aparcament d’autobusos Cen-
tre Ciutat. Allà s’espera l’arribada dels 
animals entre les 6 i les 9 hores.  A les 
11 es procedirà a la classifi cació i a les 
13 al repartiment de premis.

La Fira Concurs de Bestiar l’orga-
nitza el departament d’Agricultura 
del ministeri de Medi Ambient, Agri-
cultura i Sostenibilitat, amb la col-
laboració de l’Associació de Pagesos i 
Ramaders del Principat d’Andorra. 

Hi haurà moltes 
activitats, 
exhibicions 
de folklore i 
demostracions 
esportives, tallers i 
accions solidàries

Com cada any, la mostra d’Andorra la Vella s’acompanya d’altres 
fires, com la d’entitats, la dels productors i artesans andorrans, el 
mercat d’artesans del passeig del riu o la Fira Concurs de Bestiar, 
que és l’origen de la mostra comercial actual.

ALTRES FIRES

LA FIRA DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA ARRIBA 
A LA 9A EDICIÓ

Fotografies d’edicions anteriors 
de la Fira concurs de bestiar a dalt 
i de la fira d’andorra la vella a sota.
JONATHAN GIL.
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L’AGENDA

TOYOTA MOTORS | Telèfon: 824 413 - Avinguda Fiter i Rossell, 4. AD700 Escaldes – Engordany

PROMOCIÓ 
LLANÇAMENT

Xciting  S 400

EMPORTA-TE-LA
5.300 €P

ER

Divendres 25 
11 h Inauguració. 

19 h Demostració de gimnàstica artística. CLUB ARTÍSTICA 

SERRADELLS 

Dissabte 26 
12.30 i 18.30 h Dogdancing. ASSOCIACIÓ ICAP TERÀPIA 

13 h Danses tradicionals. ESBART DANSAIRE D’ANDORRA LA VELLA 

15 h Taller de tir amb arc.  FEDERACIÓ ANDORRANA DE TIR AMB ARC

16 h Actuació castellera amb els CASTELLERS D’ANDORRA i els 

Castellers de Montcada i Reixac i taller. 

16 h Karate Kyokushinkai. KYOKUSHIN-DO 

16.40 h Aikido. ASSOCIACIÓ ANDORRANA D’AIKIDO KOKORO DOJO 

INTERNACIONAL 

17.20 h Ball rítmica. CLUB HEURA LA MASSANA 

18 h Ball flamenc, dansa clàssica espanyola i sevillanes. 

ASSOCIACIÓ DE DANSA ESPANYOLA ALENDOY FLAMENC 

18.40 h Dansa amb l’escola Primer Pas. ASSOCIACIÓ DE 

TRASPLANTATS I DONANTS D’ANDORRA (ATIDA) 

19 h Cants i balls tradicionals del nord de Portugal. GRUP DE 

FOLKLORE ‘CASA DE PORTUGAL’ 

19.50 h Zumba amb Fitness Serradells. ASSOCIACIÓ DE 

TRASPLANTATS I DONANTS D’ANDORRA (ATIDA) 

20.10 h Hapkido. BAEK DU SAN - AGRUPACIÓ D’HAPKIDO I ARTS 

MARCIALS

Diumenge 27 
11 h 6a Caminada popular contra el càncer. ASSOCIACIÓ 

ANDORRANA CONTRA EL CÀNCER (ASSANDCA)

12 h Gimnàstica rítmica. CLUB RÍTMICA SERRADELLS 

12.40 i a les 16 h Dogdancing. ASSOCIACIÓ ICAP TERÀPIA 

13 h Dansa clàssica amb Ina Volodzkina. ASSOCIACIÓ CASA 

RÚSSIA 

13.20 h Dansa urbana. CLUB ESPORTIU ANDORRA DE DANSA I FITNESS 

15 h Taller de tir amb arc. FEDERACIÓ ANDORRANA TIR AMB ARC 

17 h Aikido. ASSOCIACIÓ ANDORRANA D’AIKIDO KOKORO DOJO 

INTERNACIONAL 

17.40 h Dansa tradicional ucraïnesa amb Soul Dance Maryna 

Sánchez. ASSOCIACIÓ D’UCRAÏNESOS D’ANDORRA 

18 h GRUP FOLKLÒRIC RESIDENTS ALTO MINHO A ANDORRA 

18.30 h Danses tradicionals filipines. ASSOCIACIÓ DE RESIDENTS 

FILIPINS A ANDORRA 
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US CONVIDEM A LA INAUGURACIÓ
DE LA PLATAFORMA I DE

L’APARCAMENT AVET 
DE SOLDEU

Actuació de l’Esbart Sant Romà

Intervencions del M. I. Cap de Govern Sr. Xavier Espot i autoritats

Inauguració de l’equipament

Visita de l’aparcament, actuació del duet de violinistes de 
l’ONCA i aperitiu per a tots els assistents

Actuació de Brodas Bros i Brincadeira

Clausura de l’acte festiu

US HI ESPEREM!

PUNT DE TROBADA: PLATAFORMA ESQUIABLE DE SOLDEU

Es recomana estacionar el vehicle a l’aparcament dels Bassers de Soldeu, que 
serà gratuït durant l’esdeveniment.

11.00 h

11.30 h

12.00 h

12.15 h

12.30 h

13.30 h

WWW.GRANDVALIRA.COM



Renova 
Renova + Edifici integral

Renova FV Fotovoltaica

Jo ja he rehabilitat 
casa meva gràcies 
al RENOVA. 
I tu, a què esperes?
Millora el teu habitatge 
amb el programa Renova. 

Fes-lo més sostenible, 
més eficient energèticament, aposta per les 
energies renovables o adapta’n l’accessibilitat. 
Podràs gaudir d’una subvenció 
i de préstecs preferents.

Més informació a

www.renova.ad
Consulta’ns sobre el teu projecte al

875 707

25% 35%
Millora de 
l’eficiència 
energètica 
fins al 35%

Actua 
en façana 
i finestres 

amb ajuts de 
fins al 25%

40%
Instal·lació 
de panells 

fotovoltaics 
fins al 40%

Govern d’Andorra


