Pàgines especials

CONEIXES ELS
AVANTATGES DEL
TEU FORFET DE
TEMPORADA
GRANDVALIRA?
+20% de descompte

(Forfets no residents fins al 20/12/2016)

Pagament fraccionat
Garantia d’esquí
Avantatges exclusius
per a famílies:
· 25% de descompte per fill
· 1 buff Grandvalira per a infants
(Fins a exhaurir existències)

Preus especials amics
10% de descompte
en serveis d’estació
Esquia gratuïtament en altres
estacions dels Alps i els Pirineus
Molt aviat, descobreix el
GrandCollectionDay, informa-te’n
+ de 40 avantatges més...
WWW.GRANDVALIRA.COM

285€
Residents
Andorra

610€
Adult

Preu
promocional fins al
20/12/2016
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Prevenir és

assegurar-te

Perquè mai estem exempts dels imprevistos
Cristian España

45

més de

anys

38a Fira d’andorra la Vella

Una cita mil·lenària que
repensa el seu futur

F

a gairebé un mil·lenni ja s’hi celebrava una fira, a la capital. Ens ho
explica Pere Canturri –¿qui, sinó?–
a les pàgines interiors d’aquest suplement: la primera referència escrita és del
1083. Poca broma. I el 1402 el bisbe Galceran de Vilanova confirmava el privilegi de
parar-hi una fira anual, el 21 de setembre,
a banda d’un mercat setmanal. Val que
durant aquests llargs segles era una fira
eminentment consagrada als productes
del camp i, és clar, al bestiar. L’actual model de fira multisectorial és relativament
nou –la primera edició és del 1979–, però
el cert és que va néixer amb la voluntat
explícita de recuperar aquell caràcter de
punt de trobada, d’espai per veure i ser
vist, fer-la petar amb amics, coneguts i saludats, i tancar de passada un tracte. Que
l’ocurrència d’aquell Comú que encapçalava el cònsol Antoni Puigdellívol era
bona ho demostren les xifres: prop de
dos-cents estands –entre el recinte firal,
la fira d’associacions i el mercat artesanal–, una superfície que frega els 10.000
metres quadrats i 60.000 visitants, que

són els que s’espera que hi desfilin al
llargs dels tres dies –del 21 al 23 d’octubre– de la cita. Un model d’èxit que la
cònsol, Conxita Marxol, vol començar a
repensar amb temps i, diu, consens amb
els expositors, que són –no ho oblidem–
l’ànima de tot plegat. Els motius semblen
obvis: l’emplaçament actual, on no hi
cap ni una agulla més, hipoteca el creixement i per tant el futur de la trobada.
Cal buscar alternatives, i Marsol no vol
improvisar. No serà l’any que ve, ni probablement el següent, però és possible
–només possible– que abans d’acabar
l’actual mandat la fira es reinventi en un
nou espai mantenint, això sí, el “concepte”, diu la cònsol, que és innegociable.
Res de nou: Canturri recorda com en la
seva joventut la fira s’estenia per tot el
centre històric, i tal com la coneixem avui
va començar al Prat de la Creu i a poc a
poc va anar colonitzant el parc Central
fins a arribar, avui, a la Rotonda i rodalia.
Cal evolucionar perquè la fira continuï
sent el que ha sigut des del 1083. I que
compleixi mil anys més.
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A l’aire lliure i als Espais Exteriors
El programa d’activitats a fora del recinte firal inclou una trentena de propostes
per a tota la família, des d’inflables fins a exhibicions, demostracions, tallers, concerts
i, és clar, la 3a Cursa de la Fira

L

a cita és divendres, a les onze del
matí, amb la inauguració oficial
de la 38a edició de la Fira. Està
previst que durant tot el cap de setmana més de 60.000 visitants desfilin pels
10.000 metres quadrats de superfície
que es repartiran entre els 76 expositors del recinte firal –turisme, esports,
oci, vehicles i energies renovables–;
les 55 entitats, onze de les quals s’estrenen, que aquest any participen en
la fira d’associacions –a l’envelat que
connecta directament amb el recinte
firal– i les més de cinquanta parades
del mercat artesanal, que arrencarà
de la Rotonda i baixarà pel passeig del
Valira fins al parc Central. Xifres rècord
per a la que pot ser –ho diu la cònsol
Conxita Marsol en l’entrevista que trobaran en aquestes pàgines– una de les
últimes fires que tenen lloc al parc Central. Ja es veurà com es concreta la voluntat del Comú de quadrar el cercle:
cada any hi ha més expositors i més
llistes d’espera, però l’aparcament del
Parc Central i els espais adjacents ja
no donen per a més. I sense tocar un
“concepte” que s’ha demostrat que
funciona. Ja es veurà.
El que toca ara és complir amb una
cita que s’ha convertit en el tret de sortida oficiós de la temporada de tardor.
Amb molts i bons motius, començant
per la trentena d’activitats que s’han

programat a l’aire lliure, una opció que i el cotxe de treballar, diu el president
cada any que passa té més acceptació de l’entitat, Lluís Dejuan: és a dir, un
i que para especial atenció en el públic Renault NN Torpedo del 1924, matrícula
infantil: a més dels inflables, que són 283, i un jeep Willys MB del 1941, matríper dret propi l’atracció estrella, hi hau- cula 5, el primer tot terreny amb tracció
rà contacontes i, atenció, un circuit de a les quatre rodes que es va fer servir
motos elèctriques per als més petits –o per a les feines del camp per aquí dalt.
no tant: entre 4 i 8 anys– cortesia d’An- I un vehicle amb història, perquè prodorracing. Els més grans podran tastar cedien dels excedents del parc autoles sensacions de pilotar una moto GP mobilístic de l’exèrcit dels EUA que va
al simulador que instal·larà també An- quedar a Europa després de la II Guerra Mundial. Sortia més a compte vendorracing.
La gastronomia tindrà també un pa- dre’ls, ni que fos a preu de saldo, que
per destacat en els anomenats Espais no repatriar-los en un llarg i costós viatge transatlàntic.
Exteriors: els xefs
El Willys, a més,
David García (Frima), Jonas Guillen
L’Associació de Vehicles s’exposarà amb
el remolc original
(Rational), Ramon
Antics exposarà un
carregat amb taSasplugas, Marc
Renault Torpedo
bac. El diorama
Mora (Park Hoes completa amb
del 1924 i un tot
tel), Carles Flinch
dues
bicicletes
(Can Manel) i Pep
terreny Willys
d’època, és clar, i
Ramos (L’Era d’en
dels anys quaranta
els maniquins del
Jaume)
particimatrimoni
que
paran en el Show
menava la casa.
Cooking dirigit als
professionals de l’hoteleria que coordi- L’entitat, a més, habilitarà com a “oficina” amb rodes aquella furgoneta Asna Rational Andorra Cooking.
I els amants dels cotxes d’època ja quith que fa uns anys va estar plantada
poden començar a obrir boca: l’Asso- a la Rotonda com a vehicle-anunci i a
ciació Andorrana de Vehicles Antics ha major glòria de l’Associació de Comerpreparat un diorama a escala natural ciants. Una rèplica dels primers anys
que reprodueix l’era d’una casa pairal 80 i per tant avui ja un vehicle clàssic
dels anys 50, amb el cotxe de passejar amb tots els ets i uts, muntada sobre el

xassís d’una moderna Ford Transit i que
s’inspirava en l’Austin 12 dels anys 30, la
típica furgoneta del repartidor anglès.
En aquest cas, de Baileys, tot i que als
anys 30 encara faltaven uns decennis
perquè la crema de whisky arribés al
mercat. En fi: llicències poètiques.
El programa d’activitats és quasi interminable: a l’escenari de la fira d’associacions s’hi succeiran demostracions
de quiropràctica, kizomba i dansa espanyola, exhibicions de karate, gimnàstica
rítmica, ball esportiu, dansa moderna,
balls folklòrics equatorians, portuguesos, filipins i andalusos, tai-txi-txuan i
meihua zhuang, classes de zumba i un
concert de copla espanyola a càrrec
de Francisco Amat, així com la xerrada
Andorra, no hi ha dret!, de Stop Violències. Aquesta mateixa entitat impartirà
un taller de defensa personal sota el
molt suggestiu nom de Lluita com una
noia. Serà als Espais Exteriors, on s’ha
programat també un taller de tir amb
arc, jocs d’habilitat amb bicicleta, demostració d’educació canina, competició de canoa-caiac, una actuació dels
Castellers d’Andorra i dels Castellers del
Prat de Llobregat, ball de diables i taller
de malabars i, dissabte a la tarda, la 3a
edició de la Cursa de la Fira en les tres
categories: baby (18.30 hores), infantil
(18.45 hores) i open (19 hores). El repartiment de premis, una hora després.

38a Fira d’andorra la Vella

Encara no tens
la teva jubilació resolta?

PLANS DE PENSIONS* I PLANS DE JUBILACIÓ
*Deduïbles fiscalment

A Crèdit Andorrà sabem que planificar la jubilació pot convertir-se en un
trencaclosques. Per això volem ajudar-te a resoldre-la posant a la teva
disposició diferents plans de pensions* i de jubilació. I així el dia de
demà podràs viure la jubilació dels teus somnis.

I, a més, si fas aportacions incrementals
als teus plans, guanyaràs regals directes.

i Informa-te’n a les nostres oficines, al 88 88 88 o a www.creditandorra.ad

5

6

38a Fira d’andorra la Vella

VALLnord - CAmpAnyA 2016-2017

Aquest hivern,
practica Vallnording
Vallnording és viure la màgia dels boscos de
Pal Arinsal i l’entorn espectacular d’Ordino
Arcalís. És esquiar amb llibertat, triar experiències. És gaudir de dues estacions amb una
mateixa passió: la neu. Vallnording, la nova
forma de lliscar per la vida: ¿t’hi apuntes?

V

enda de forfets de temporada per a residents a preus
especials fins al 23 d’octubre:
Vallnord ja té a la venda el forfet de
temporada d’hivern per a residents
i no-residents. Fins al 23 d’octubre
s’aplicarà un preu especial que suposa un estalvi de 20 euros per als residents d’Andorra i l’Alt Urgell i Cerdanya i de 70 euros per als no-residents.
Dins el producte de forfet de temporada, destaca l’oferta d’Especials
Famílies, vàlida per als no-residents
i residents a l’Alt Urgell i Cerdanya.
Això inclou un forfet de temporada
infantil gratuït per cada forfet de temporada adult de compra, sempre que
l’infant i l’adult formin part del nucli
familiar.
Els passis es poden obtenir a les
oficines de turisme d’Ordino i de la
Massana, així com a l’estand de Vallnord a Pyrénées i, com ja és habitual,

a la Fira d’Andorra la Vella del
21 al 23 d’octubre.
En el cas dels residents, és indispensable presentar, en el moment de
la compra, el certificat de residència
del Comú corresponent, o bé el certificat d’empadronament dels ajuntaments de l’Alt Urgell o de la Cerdanya.
TARIFES:
http://www.vallnord.com/ca/forfaittemporada-esqui-2016-2017.html

Fins al 23 d’octubre,
estalvi d’entre 20 i
70 € en el forfet
de temporada
Temporada 2016-2017
Aquest hivern Vallnord obrirà la temporada el proper 2 de desembre, que

s’allargarà fins al 17 d’abril, i es registrarà així 137 dies de temporada.
Durant aquests gairebé cinc mesos,
Vallnord serà escenari d’esdeveniments de primer ordre com el Freeride World Tour, a Arcalís, o la Copa
del Món d’esquí de muntanya, la Font
Blanca, a Arcalís i Arinsal. Hi tindran
lloc també diverses competicions esportives obertes al públic en general,
festes socials i infantils i activitats per
a tots els gustos.
Vallnord - Pal Arinsal inverteix
aquesta temporada 2016-2017 en
la millora dels seus serveis i les seves instal·lacions. Les novetats passen per remodelar diversos edificis i
punts de restauració i incrementar la
qualitat de l’oferta i els productes. Es

posarà especial èmfasi en l’atenció al
client, reduint el temps d’espera en
els punts de restauració o oferint més
activitats i més beneficis per als clients, que veuran com millora la seva

La temporada comença
el 2 de desembre
i s’allargarà fins al
17 d’abril
estada als sectors de Pal Arinsal.
Per altra banda, Vallnord - Ordino
Arcalís consolida els seus productes
destinats al públic freeride i a les famílies i aposta per noves experiències,
originals i úniques a Andorra. L’estació d’Ordino segueix la línia també de
reforçar l’esperit friendly i l’atenció al
client.

38a Fira d’andorra la Vella

#vallnording

PREU ESPECIAL
FORFET DE
TEMPORADA
Per als residents d’Andorra*
VALLS DEL NORD: 165 € (A partir del 24/10 – 185 €)
ANDORRA: 180 € (A partir del 24/10 – 210 €)

Si adquireixes el forfet a la fira
et pot sortir de franc o pots guanyar
una experiència Vallnord
RECORDA FINS AL 23 D’OCTUBRE
Els forfets es poden adquirir a Pyrénées Andorra, a les oficines de turisme
d’Ordino i la Massana i a la Fira d’Andorra.
*És imprescindible presentar el certificat del comú corresponent.

www.vallnord.com
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RECINTE FIRAL

FIRA D’ASSOCIACIONS

108 AFRICAND
82

AIGUA DE COCO

92

ALIANÇA ANDORRAN
FRANCESA

94

AMPA COLEGIO ESPA
MARÍA MOLINER

80

ASSEMBLEA.CAT AND

78

ASSOCIACIÓ ANDORR
CONTRA EL CÀNCER
(ASSANDCA)

121 ASSOCIACIÓ ANDORR
DE COOPERACIÓ VET
A L’ÀFRICA DE L’EST (

NO

AÑOL

DORRA

RANA

RANA
TERINÀRIA
(DAKTARI)
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81

ASSOCIACIÓ ANDORRANA DE
QUIROPRÀCTICA

26

AD NOTAM

37

22

ASSOCIACIÓ D’EMPRESES
D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

DERMANDTEK - Dermatologia
Andorra

41

DONA SECRET

9

AGEFRED SERVEIS - SAME

8

EL PERIÒDIC D’ANDORRA

19

AJUNTAMENT DE VALLS

28

ELÈCTRICA ANTONIO

27

ANDOROBOTS

11

ENERGIA VERDA

1

ANDORRA LA VELLA,
CAPITAL DELS PIRINEUS

30

ERAND - ENERGIES
RENOVABLES ANDORRANES

2

ANDORRA TELECOM

20

ESPAI FUSTA

47

ANDORRA ULTRA TRAIL
VALLNORD

25

FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA

48

BC MORABANC ANDORRA

5

GRUP BECIER

16

BECIER DISTRIBUCIONS

35

21

BIGORDÀ, SUBMINISTRAMENTS
HOTELERS

GUSTAVO SUBILIBIA
FOTOGRAFIES

4

HOTEL NÒRDIC

13

CALDEA - INÚU

39

IMPOREX SALUT

18

CAMBRA DE COMERÇ I
INDÚSTRIA DE VALLS - ALT CAMP

17

MARQUET GOURMETERIE

14

CENTRE ESPORTIU DE SANT
JULIÀ DE LÒRIA

33

MARTIN IMATGE &
ECLIPSE WEDDING

14

CENTRE ESPORTIU DELS
SERRADELLS

46

METROMAR / CLUB
NÀUTIC D’ANDORRA

14

CENTRE ESPORTIU D’ORDINO

36

MOUNTAIN SPA HOTEL
PIOLETS PARK & SPA

14

CENTRE ESPORTIU I
SOCIOCULTURAL D’ENCAMP
/ PAS DE LA CASA

29

NOVA TECNOLOGIA TAU

14

PALAU DE GEL

44

PATRONAT MUNICIPAL
DE TURISME DE CALAFELL

43

PATRONAT MUNICIPAL
DE TURISME DEL VENDRELL

14

PISCINES COMUNALS D’ESCALDES

50

CIMEX AUTO

60

CRÈDIT ANDORRÀ

63

EUROP AUTO

49

GARATGE NOGREDA

55

GARATGE SPORT

61

MOTOR ESPAI

57

MOTORAUTO

64

STELA ANDORRANA

58

TOP MOTO

56

TOYOTA MOTORS - SUBARU

34

CENTRE QUIROPRÀCTIC
ANDORRA

10

CLOUSTEK

7

DAGUISA GROUP

32

REFI - RENOVACIÓ
EFICIENT DE FINESTRES

23

SANT POL DE MAR

24

SITES TOURISTIQUES ARIÈGE
& OFFICE TOURISME
TARASCON VICDESSOS

15

SKI ANDORRA - GRANDVALIRA
- VALLNORD

3

SPORT HOTELS RESORT &SPA

40

TOP TERÀPIA PSICOLOGIA I
TERÀPIES ALTERNATIVES

31

TUGGA HEATED SYSTEMS

45

TURISME L’HOSPITALET DE
L’INFANT I LA VALL DE LLORS

6

UN SOMNI DE BODA AL CASTELL

38

VALLMEDICVISION VALLMEDICESTETICS

42

VILADOMAT

12

VISIT-M

65

BIO BIO

66

CAN SONA

67

CASA FOLCH

68

CASA GENDRET

69

CERVESA ALPHA

70

EL PASTADOR

71

EL REBOST DEL PADRÍ /
NECTUM

FIRA AIVA

72

NATURALIS

62

AUTO CENTRE PRINCIPAT

73

POLTRAND

52

AUTO DIESEL

74

RAMADERS D’ANDORRA

59

AUTO SELECCIÓ

75

RATASSIA DE LA CARMETA

51

AUTOMÒBILS PYRÉNÉES

76

POCIONS DE LLUNA NOVA

53

BECIER VEHICLES

54

CENTRE PRESTIGI AUTOMÒBIL

109 ASSOCIACIÓ CULTURAL
ARGENTINA “LA QUERENCIA”
79

AUTEA

120 ASSOCIACIÓ D’AMICS
SOLIDARIS AMB EL POBLE
SAHRAUÍ (ADSAPS)
113 ASSOCIACIÓ D’EQUATORIANS
RESIDENTS AL PRINCIPAT
D’ANDORRA
112 ASSOCIACIÓ DE RESIDENTS
FILIPINS A ANDORRA – FILAND
110 ASSOCIACIÓ DE RESIDENTS

PRODUCTORS AGRÍCOLES
I ARTESANS D’ANDORRA
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La Fira eren uns ‘mitjos encants’
Evoquem els orígens de la Fira amb Pere Canturri i la col·lecció de programes de la Nacional

H

avia de ser Pere Canturri, és
clar, qui ens expliqués la prehistòria de la Fira. Ho va fer al
programa “oficial” de la del 1984, en
un article que té gust de poc i que recula exactament fins al 1083 per localitzar-ne els primers rastres: un document
en què el comte Ermengol IV d’Urgell fa
donació al bisbe d’Urgell dels drets sobre els mercats de la vall d’Andorra. La
segona referència és del 1402 i de nou
amb un bisbe, ara Galceran de Vilanova,
que confirma als andorrans el privilegi
de tenir una fira anual, que tindria lloc
en endavant cada 21 de setembre, per
la festivitat de Sant Mateu, i un mercat
setmanal. Al calendari del pagès del
1898, i seguim sempre Canturri, ja consta que se celebrava el 27 d’octubre, i és
Joan Amades, al Costumari, qui a principis de segle XX descriu una fira de regust secular, “la més gran que es feia
per tota la vall” i que “es considerava
com una preparació per a les grans fires
de la Seu i d’Organyà”. Servia, segons
Amades, “per jutjar sobre l’abundància
o l’escassetat del bestiar i per formar-se
un criteri referent als preus”. El millor
arriba, però, quan descriu la munió de
gent que s’hi congregava: “A part dels
grans marxants de bestiar hi concorria
un gran nombre de firaires, els quals
venien estris i objectes vells i desferres
i rampoines de tota mena que donaven
a aquesta fira una fesomia de mitjos
encants.” El sorprèn a l’etnòleg i folklorista català l’afició dels veïns als objectes de segona mà: “Era corrent que qui
necessitava un estri qualsevol, abans
de comprar-lo en les parades de nou,
seguís ben bé les de vell per veure si el
trobava entre els venedors de rampoines. Hom preferia comprar un objecte
ja gastat i deteriorat, però a bon preu,
que no pagar el que valia un de nou i poder-lo estrenar.”
La notícia d’Amades està bé, sí, però
res com els records personals del mateix Canturri, que ubica en un espai físic cada firaire: el firal dels marxants de
bestiar, diu, uns anys es parava “vora
Casa de la Vall, al roc del Felip; d’altres, a
l’Hortal de Guillemó, i encara uns altres,
vora la llacuna”. Les fruiteres es posaven a la plaça Benlloch, al peu de l’església, diu: “La Barça d’Anserall portava les
darreres pomes, peres, figues i hortalisses de les vores del Baix Valira, i les dones de Santa Coloma hi obrien els sacs
de nous i de castanyes.” Avui, ai, de pe-

Part de la col·lecció de programes “oficials” de la Fira que es conserva a la Biblioteca Nacional.

res i de pomes en tenim tot l’any. I aviat tindrem també figues! L’espai de les
pageses, “amb galls, gallines i cistelles
de pollicades de pollets”, era la placeta
Monjó i rodalia, “en els pedrissos del Ri-

baló, vora la font o al peu de les escales
del Biscariet”. Entre el firal, Benlloch i
Monjó, diu, “s’hi passejava alguna dona
amb una embúrnia penjada a l’esquena
i oferint oli de gengibre o trementina”;

al Cap del Carrer, els nyeulers –Canturri
ho diu així, amb ny– “amb el seu bombo
de llauna a l’esquena i la ruleta que feia
de tanadora i que no parava de rodar
amb el seu taqueteig característic”.
I atenció, perquè ve el plat fort, les
estrelles incontestables d’aquella fira
entranyable: els torronaires d’Agramunt, amb les teules de torró d’avellana i mel, “que eren la temptació de
grans i petits”. Tornar amb torrons a
casa, diu, “era gairebé d’obligació”. Tot
plegat, amb un aire de “festa grossa”:
“Molts no havien estat a Andorra des
de la festa major i des de la fira de l’any
anterior; d’altres se saludaven després
de la darrera trobada per Meritxell. Els
que venien estaven contents, i els que
compraven se sentien satisfets, i entre tracte i tracte es prometia alguna
mossa o algun cavaller, o anaven a vistes algun hereu amb alguna pubilla”:
que anaven a vistes! Vaja, quasi com
avui. ¿O no?
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Business & Events by Daguisa Hotels, un producte
dissenyat per als clients ‘corporate’ de DAGUISA HOTELS
Els hotels Tulip Inn Delfos i Golden Tulip Fènix ofereixen, a Escaldes-Engordany, solucions integrals adaptades a
les exigències de l’actual client corporate.
DAGUISA HOTELS, grup hoteler andorrà amb
40 anys d’història, posa en marxa Business &
Events by Daguisa Hotels, un nou producte amb
què els hotels Tulip Inn Delfos i Golden Tulip
Fènix, situats al bell mig d’Escaldes, proposen un
conjunt de solucions globals a les demandes de les
empreses actuals. Business & Events by Daguisa
Hotels és un servei integral que concentra l’oferta
d’espais polivalents per a la celebració d’esdeveniments, zones per a reunions de treball equipades
amb noves tecnologies, gastronomia de qualitat i
altres opcions, a mida del client corporate andorrà i
del que viatja al Principat per negocis.
Jordi Daban, CEO de DAGUISA HOTELS i representant de la tercera generació d’hotelers de la
companyia, aspira que amb aquest nou paquet de
serveis els seus hotels d’Escaldes es consolidin com
a referent en l’àmbit corporatiu i d’esdeveniments
a Andorra.
Espais per crear esdeveniments únics
Business & Events by Daguisa Hotels ofereix espais polivalents, versàtils i equipats, que donen
resposta a les necessitats de cada tipus de client i
d’esdeveniment.
En concret, el Tulip Inn Delfos disposa de grans
sales, divisibles, idònies per acollir grups d’empresa, convencions o congressos, amb una capacitat de
fins a 250 persones.
Especialment indicat per a trobades de grups més
reduïts, el Golden Tulip Fènix disposa de dues sales de reunió, amb capacitat per a 75 persones, adequades per a la celebració de reunions de directius o
per a l’organització d’un working lunch que fomentin
la creativitat, la cocreació i el treball en equip.

També el Golden Tulip Fènix obre la seva terrassa panoràmica, única a Andorra, per a la celebració de còctels o d’esdeveniments exclusius en un
marc singular i amb unes fantàstiques vistes sobre
Escaldes, oferint moments únics als seus clients.

Una gastronomia a mida
El concepte Business & Events by Daguisa Hotels
també comprèn un servei de restauració per a cada
tipus de compromís o necessitat.
En un ambient discret i acollidor, el restaurant
La Tapad’era del Tulip Inn Delfos sorprèn cada
dia amb un menú diferent, amb una excel·lent relació qualitat-preu.
A tocar de l’avinguda Carlemany, el restaurant
Kronos de l’hotel Golden Tulip Fènix ofereix un
menú al migdia, ideal per a executius que vulguin
gaudir i compartir una experiència gastronòmica
d’alta qualitat en el marc d’una jornada de negocis.
El restaurant Kronos també obre les portes al vespre i posa a disposició dels clients la seva carta, elaborada pel reconegut xef Narcís Allué.

La combinació perfecta per treballar i descansar
Coneixedors de les necessitats dels clients en viatge de negocis i per fer de l’estada una experiència
de confort i d’autenticitat, Business & Events by
Daguisa Hotels posa a la seva disposició diversos
tipus d’habitacions i d’espais condicionats per afavorir el descans en aquest tipus de desplaçaments
professionals.
Entre altres equipaments, l’Hotel Golden Tulip
Fènix permet l’accés al Fènix Wellness fins a les
21 h, per gaudir de la zona d’aigües i del servei de
massatges, donant una opció més per assegurar una
combinació de benestar i feina, l’equilibri entre el
temps lliure i l’ocupació professional.
Business & Events by Daguisa ofereix una tarifa lineal en l’allotjament de diumenge a divendres i
atencions especials per a clients habituals.

El lobby del Golden Tulip Fènix, obert al ciutadà
andorrà
Amb l’objectiu de fer-lo més funcional i accessible,
el Golden Tulip Fènix ha reinventat el seu lobby
i l’ha transformat en un espai obert, amb una nova
distribució i un mobiliari renovat. Es tracta d’un espai concebut per treballar-hi o celebrar-hi reunions
informals, en un ambient tranquil i relaxant.

Jordi Daban vol “obrir les portes
dels hotels al teixit empresarial,
associatiu i social del país”
El nou lobby és un oasi confortable, allunyat de
l’activitat frenètica i l’estrès diari, que DAGUISA
HOTELS posa a disposició dels clients que estiguin
allotjats i també dels empresaris locals que busquin
un espai d’aquestes característiques. Jordi Daban
vol “obrir les portes dels hotels al teixit empresarial,
associatiu i social del país, que fa temps que demana aquest tipus de servei”. Equipat amb grans taules
de treball i connexió wifi, el nou lobby recorda un
modern espai de coworking, en què també es pot fer
una pausa i prendre tranquil·lament un cafè i unes
pastes al racó d’hospitality, per cortesia del Golden
Tulip Fènix. La zona de tauletes i cadires del lobby
és, també, un escenari excel·lent per a una trobada
afterwork.
A Andorra ja és possible viure Business &
Events by Daguisa Hotels, una experiència de
negoci i benestar.
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Grandvalira - Campanya 2016-2017

Grandvalira: l’estació que ofereix
més quilòmetres esquiables a un
preu més competitiu
El forfet de temporada 2016-2017 incorpora vuit
dies addicionals d’esquí respecte a la temporada
passada. Els usuaris més fidels poden gaudir de
descomptes amb la compra anticipada fins al 20
de desembre i d’un ventall de més de 40 avantatges.
Preu Promocional
Per a tothom
El domini pirinenc torna a aplicar
aquest descompte avantatjós a tots
els membres de la família. Així, els júniors (de 12 a 17 anys) podran adquirir
el forfet de temporada per 555 euros
i els nens (de 6 a 11 anys), per 440 euros. El descompte també s’aplica a
les modalitats de dilluns a divendres
(490 euros per als adults, 440 euros
per als júniors i 350 euros per als nens).

G

randvalira
ha posat a la venda
aquest cap de setmana el forfet per
a la temporada 2016-2017, que ja es
pot adquirir a través de la seva pàgina web, http://www.grandvalira.com/
ca/forfet-de-temporada. Un any més,
el domini més gran del sud d’Europa
torna a prioritzar l’experiència dels
seus clients més fidels oferint-los més
de 40 avantatges en descomptes fora
i dins de l’estació per la compra anticipada del forfet. Una mostra més que
Grandvalira segueix reinventant-se
cada temporada per millorar l’estada
dels clients.
La temporada 2016-2017 començarà el 26 de novembre i finalitzarà el
17 d’abril, sempre que les condicions
meteorològiques ho permetin. Enguany, doncs, el forfet de temporada
permet l’accés lliure a la totalitat del
domini durant 143 dies, vuit més que
l’any precedent, per un preu de 610
euros o, cosa que és el mateix, 4,26
euros per dia d’esquí. El domini pirinenc ajusta així les seves tarifes en
línia amb les importants inversions
realitzades any rere any per millorar
les pistes, serveis i atenció al client.

la temporada arrenca
el 26 de novembre i
finalitza el 17 d’abril

Grandvalira es posiciona com
l’estació de la península Ibèrica que
ofereix el domini esquiable més
gran per un preu més competitiu. En
total, 210 quilòmetres de pistes, als
quals s’han de sumar les extensions
esquiables de les estacions franceses
de Gavarnie i Hautacam, accessibles
de manera il·limitada amb el forfet
de temporada del domini més gran
del sud d’Europa.
Aquest preu promocional (610
euros) estarà disponible fins al 20 de
desembre per a les vendes a través
del web del domini que es facin fora
del Principat. A partir d’aquesta
data, els usuaris podran adquirir-lo
per 793 euros, la mateixa tarifa que
la temporada precedent.

Per la seva banda, els sèniors
d’edats compreses entre 65 i 69 anys
podran adquirir el forfet de temporada per un preu promocional de 230
euros fins al 20 de desembre, i els
menors de 6 anys i els majors de 70
anys continuaran gaudint de l’accés
gratuït a tota l’estació.
Els residents a Andorra també es
beneficien de preus especials i podran adquirir el forfet de temporada
per un preu reduït de 285 euros. Els
residents a la parròquia de Canillo
i els sèniors del Principat enguany
podran gaudir de la totalitat del domini per un preu especial de 220 i 222
euros, respectivament. Pel que fa
als empadronats a les comarques de
proximitat de la Cerdanya i l’Alt Urgell, el preu és de 555 euros (adults),
520 euros (júniors) i 410 euros (nens).
Finalment, el domini segueix ofe-

rint altres modalitats de forfets amb
preus reduïts com el de Freestyle,
que dóna accés a tots els snowparks
per un preu de 335 euros, i el forfet
de vianant amb un cost de 140 euros.
més de 40 avantatges dins
i fora del domini
Els clients que facin la compra del forfet de temporada també es beneficiaran d’altres importants avantatges
exclusius. Grandvalira vol premiar així
la fidelitat d’un col·lectiu que l’any
passat va representar al voltant d’un
10% dels dies d’esquí del domini. Un
dels principals beneficis és la possibilitat de fer un pagament fraccionat si la
compra s’efectua abans del 25 de novembre. Els esquiadors que obtinguin
el forfet a través del web o per qualsevol dels canals de venda també podran gaudir d’un 5% de descompte en
la renovació del forfet de la temporada 2015-16, així com d’una invitació per
convidar un amic a gaudir del domini.
A més, l’estació més gran del sud
d’Europa ofereix més de 40 avantatges en descomptes i serveis dins
i fora de l’estació com ara activitats
d’oci, classes d’idiomes, serveis de salut i forfets gratuïts a altres estacions
dels Alps suïssos i del sud de França.
Com a novetat d’aquest any, també cal destacar la possibilitat de fer
servir la firma electrònica en el procés de compra online i en cas del pagament fraccionat.
Més informació al web: http://
www.grandvalira.com/ca/forfet-temporada. FORFETS DISPONIBLES A:
https://fanatics.grandvalira.com.
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BIO BIO inverteix 160.000 €
en la nova línia d’alimentació
ecològica BIOBO

B

IO BIO, la unitat de negoci de Bo- novadors i estofats tradicionals.
Tots els plats BIOBO estan elaborats
mosa centrada a fomentar els valors i el consum de l’alimentació al Principat amb productes frescos, resecològica al sector de la restauració i les pectant l’estacionalitat de cadascun, i
col·lectivitats, presenta la seva nova línia no porten ni additius ni conservants, ja
BIOBO, la primera i única marca d’Andor- que s’adquireixen directament del productor, que segueix tots els requisits i
ra a obtenir el Certificat Ecològic.
BIOBO neix com a conseqüència del exigències de la producció ecològica,
moviment Slow, en què es pretén com- els quals passen un estricte control de
binar a parts iguals el plaer i el conei- qualitat i traçabilitat. És per això que BIxement perquè les persones prenguin OBO disposa del distintiu de Productes
consciència de la importància de viure Agrícoles i Artesans d’Andorra, i apropa
la vida amb un ritme menys accelerat així al consumidor l’oportunitat de gaudir i aprofitar l’alt
i més saludable,
potencial que gasent conscients
ranteixen els proen tot moment de
BIOBO és la primera
la procedència i el
empresa andorrana que veïdors del Principat fent, fins i tot,
procés d’elaboraobté
el
certificat
ecològic
que en algunes de
ció del producte
per a menjars preparats les seves varietats,
que consumiran.
com el trinxat amb
El llançament
donja, l’estofat de
de BIOBO s’ha
dut a terme després d’una inversió de vedella o la crema de bolets, hagin estat
160.000 euros i vuit mesos d’intens tre- reconegudes amb el segell de Recepta
ball d’un equip format per dietistes di- Tradicional d’Andorra, atorgat pel deplomats, productors, especialistes en el partament d’Agricultura.
Dani Bassas, responsable de BIO BIO,
món retail i creatius, entre d’altres.
L’objectiu principal d’aquesta nova destaca que aquest llançament “és una
aposta, pionera a Andorra, és fusionar forta aposta, pionera al Principat, per
la cultura gastronòmica amb les ten- consolidar el menjar ecològic i de proxidències culinàries de mercats europeus mitat dins el dia a dia dels andorrans”.
sempre sota uns valors ecològics, soste- A més, detalla que “BIOBO és la marca
nibles i respectuosos amb el medi am- de menjars preparats llestos per al conbient. És per això que el llançament de sum, el que es coneix com a V Gamma,
BIOBO presenta un total d’11 productes i el consumidor final els podrà trobar a
amb una carta de 30 referències aptes botigues del país i consumir a diferents
per consumir durant diferents èpoques establiments del Principat, com superde l’any, com ara cremes de verdures i mercats especialitzats com Veritas, sucaldos, llegums guisats, verdures cuites, perfícies i àrees comercials genèriques,
amanides equilibrades, pastes i plats in- bars i restaurants”.

PLATS ECOLÒGICS
ANDORRANS APUNT
PER ESCALFAR I MENJAR
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ENTREVISTA AMB coNxITA MARSol

“Si en uns anys tenim l’espai
multifuncional, s’hi podria traslladar”
S’acosten temps de canvis per a la fira. Ho vaticina la cònsol ma edició. O a la següent. Aquest serà un any més de rècord,
de la capital, que adverteix que en la ubicació actual ja no és amb una vuitantena d’estands al recinte firal, mig centenar a
possible encabir-hi més expositors. Però això serà a la pròxi- la fira d’associacions i cinquanta més al mercat artesanal.

H

a anat d’un pèl que els cotxes
no tinguessin vela...
La fira s’hauria fet igual, i en
el mateix format que cada any, amb
l’única novetat que els cotxes haurien
estat al descobert.
Alguns concessionaris preferien traslladar la fira de l’automòbil a la setmana següent, si la vela no arribava.
Si l’AIVA hagués decidit això, n’hauríem parlat i hi hauríem trobat una solució. Però també hi havia expositors
que volien mantenir-se dintre de la fira,
encara que fos sense vela.
Finalment no ha passat res d’això. Resumeixi la 38a edició en xifres.
Aquest any superarem els 200 expositors i els 10.000 metres quadrats de
superfície, amb 76 estands al recinte
firal, mig centenar d’entitats a la fira
d’associacions i mig centenar més de
parades al mercat artesanal. I s’ha programat 26 activitats en tres dies.
L’any passat van ser 60.000 visitants.
¿N’esperen més, aquesta edició?
Potser una mica més perquè les estacions d’esquí esperen una bona temporada i els forfets són un bon ganxo.
Més expositors, més superfícies i més
visitants. ¿Es tracta de créixer indefinidament?
Indefinidament, no, perquè la fira no
pot créixer gaire més del que és ara.
L’espai que tenim és el que és, i per
tant no pot créixer molt més. Ara bé,
com hem dit altres vegades, el que sí
que hem de començar a fer és reflexionar sobre un nou model de fira. Si
de cara a l’any que ve hi ha molta més
demanda d’expositors, o resulta que
preveiem que han de venir molts més
turistes o visitants, aleshores crec que
sí, que s’haurà de plantejar un altre model de fira.
¿En què podria consistir, aquest nou
model?

La fira és important per a Andorra la
Vella i per al país; de fet, és un dels principals esdeveniments del país. Així que
no hi escatimarem esforços. Fa molts
anys que es fa amb el mateix format.
En parlarem amb els expositors. Potser
el model que tenim ja els està bé. Però
hem de ser conscients que l’espai és
un aparcament de lloguer, no
sabem com evolucionaran les
coses, i cal preveure alternatives.
Perdoni que insisteixi,
però, ¿cap on aniria,
aquest nou model que
rumien?

La fira funciona, però a la vida s’ha
de fer canvis. Hem de buscar nous
atractius, sempre d’acord amb els expositors. Les coses canvien: al principi,
la fira es feia a Prat de la Creu; després,
al càmping del parc Central, i finalment,
a l’emplaçament actual. Està en evolu-

ció contínua. Si d’aquí dos o tres anys
tenim l’espai multifuncional, potser s’hi
pot acabar traslladant. Però en qualsevol cas seria un canvi més d’estructura
que no de concepte. El que està clar és
que ara mateix ja no tenim marge per
incrementar el nombre d’expositors, i
que n’hi ha una trentena a la llista d’espera. I si la conjuntura econòmica millora, és probable que encara n’hi hagi
més.
¿S’hi fan negocis, a la fira, o és bàsicament un lloc on es va per veure
i ser vist?
Hi ha una mica de tot. Un sector
és, com dius, per anar-hi, veure i ser
vist, efectivament. La fira d’associd’associ
acions, per exemple, que serveix
perquè les entitats es presentin i
ens expliquin a qui representen
i què fan. Però també n’hi ha
un altre on es fan negocis.
Per exemple, el del cotxe
és un sector on es fan
força negocis.
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Conxita Marsol

L’espai que tenim és el
que és; la fira no pot
créixer gaire més
És important per a la
capital i per al país; no hi
escatimarem esforços
El format actual
funciona, però s’ha de
buscar nous atractius

En les condicions actuals, ¿hi ha perill
de massificació? Tenint en compte que
s’hi espera més de 60.000 visitants:
quasi tot el país desfilarà pel recinte
firal.
Cada any es repeteix el mateix patró: hi ha unes hores punta, que són
cap al migdia, a primera hora de la tarda, que sí, es produeix una certa congestió. Però també és veritat que és a
la zona de la vela, mentre que els espais exteriors, al parc Central, la zona
que va a la Rotonda s’esponja bé. Però
sí, és cert que hi ha moments que hi ha
força persones, dintre de la vela.
Igual que s’ha anat estenent pel passeig del Valira fins a la Rotonda i ha colonitzat part del parc Central, ¿es pot
estendre a altres espais?
És difícil. Potser una mica cap a Riberaygua, per donar entrada a aquesta
zona, però vaja, la fira, on està ubicada
avui, no pot créixer gaire més. Si no és
que construïm alguna cosa allà al mig,
i resulta que tenim un pavelló amb uns
quants pisos. Però això és inviable.
En percentatges: ¿quant té d’esdeveniment social i quant de fira comercial?
Diria que a mitges, o potser una
mica més la part que té d’esdeveniment social. És el punt de trobada del
país; tothom va a la fira per veure les
persones que no veu durant l’any i fer
petar la xerrada, i per tant aquest és un
punt molt important. I no oblidem les
entitats, n’hi ha moltes que proposen
un ventall molt ampli d’activitats. Els
dos factors conviuen, s’ha convertit
en un punt de trobada on a més el ciutadà aprofita per conèixer de primera
mà l’oferta de productes i serveis dels
empresaris del país. Al final, no ho oblidem, és una fira de mostres.

¿Com diuen els més grans que era Meritxell abans?
Deu ser de fa molts anys, perquè jo
ja quasi no he vist aquesta diada. Penso
que aquí la gent hi ve amb més temps,
mentre que a Meritxell s’hi anava més
a pinyó fix: s’hi anava a missa, a ballar
la sardana, a dinar i cap a casa. Aquí la
gent ve a trobar-se, herència de la fira
del bestiar, que és d’on procedeix la fira
d’Andorra. Hi baixaven els de Canillo, hi
pujaven els de Sant Julià, s’hi xerrava i
s’hi feien tractes. Crec que aquest concepte es manté, tot i que modernitzat,
naturalment.
Ara la posarem en un compromís: ¿és
de les que no s’han perdut mai una edició de la fira?
No. He fallat unes quantes vegades.
Sempre que he tingut un càrrec públic
hi he anat; quan no ha sigut així, normalment he fallat. Si feia set o vuit anys que
vaig deixar de ser ministra, feia aquest
temps que no hi anava, a la fira. L’any
passat sí, perquè era consellera general.
¿Com a professional, hi ha tingut mai un
estand?
No, perquè el meu no és un sector que
acostumi a tenir aquesta mena d’activitat a la fira.

I com a ciutadana, ¿hi ha tancat mai algun tracte, hi ha fet algun negoci?
De negoci diria que no. Segur que
alguna vegada hi he comprat el forfet
i potser en alguna ocasió he aprofitat
per mirar-me de prop un cotxe.
Aquesta edició s’ha avançat una setmana: ¿per què?
Per no coincidir amb el pont de Tots
Sants i deixar lliure l’aparcament del
parc Central davant de la previsible
afluència de turistes durant aquestes
dates.
L’última, sobre la Paperassa, la fira dels
col·leccionistes, que han enviat des de
la Rotonda fins a l’altre costat del pont
de La Poste. Ben lluny del trànsit de turistes i visitants.
Els estem buscant una ubicació més
idònia que la que tenien. Entenem que
allà, sota del voladís de la Rotonda...,
hi ha d’haver un espai més significatiu
per a aquesta mena d’activitats. Pensem en una zona més tancada, com
la plaça de les Arcades o el centre
històric, que seria més adient per a
aquest tipus d’activitat. I treballem en
aquesta línia. El lloc on són ara és provisional. A prop de la fira, per cert. Però
no crec que sigui el lloc definitiu. N’hem

Conxita Marsol

Serà un canvi més
d’estructura que no de
concepte
Sempre que he tingut un
càrrec públic hi he anat;
si no, he fallat sovint
L’espai de la Paperassa és
provisional; cal trobar un
lloc de més rellevància

d’acabar de parlar amb ells per trobar-ne un que tingui més rellevància.
¿Té algun problema el Comú amb el tipus de parada que fan servir?
No ho tinc present. Però no hi ha cap
problema. Al contrari: al centre històric hi fem mercat cada primer dissabte
de mes; el Comú ja ha comprat uns estands per a tota la gent que hi vulgui
obrir parada, i a ells també se’ls ha
proposat.

