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Projecte de revitalització de la part alta 

S'han impulsat mesures de preservació del medi ambient i per combatre el canvi climàtic

Estem posant en valor el patrimoni de la parròquia

El Comú ha fet més fàcil el dia a dia reduint el preu dels aparcaments i millorant els equips

El 15% de cessió ha permès aconseguir nous espais públics  

Hem apostat per un urbanisme de futur

Dinamització de la parròquia per atraure un turisme sostenible

Al costat dels infants

Estem amb la gent jove

Garantint el benestar de la gent gran

El Comú ha ajudat les persones i les empreses

Escaldes-Engordany, parròquia de cultura

Una parròquia endreçada

Una ciutat amable

Hem atès barris que fins ara estaven oblidats

S'ha apropat l’esport a tothom

El Comú ha respost a les necessitats de la ciutadania des de l’esclat de la Covid-19

S'han agilitzat els tràmits i s'ha millorat l’atenció a la ciutadania

Hem fet una gestió escrupolosa dels diners públics

Estem a l’escolta de la ciutadania

Rosa Gili, cònsol major

El març del 2020, l’esclat de la pandèmia de coronavirus va obligar a 
donar resposta a noves necessitats. Malgrat aquest trasbals, el Comú 
d’Escaldes-Engordany ha avançat en la creació d’una parròquia solidària, 
respectuosa amb el medi ambient, dinàmica i de cultura. 

Durant aquests dos anys s'ha estat a l’escolta de les persones i s'ha posat 
a l’abast dels ciutadans i les empreses ajuts per fer front al món post-Co-
vid. Tenint en compte això i la situació d'emergència climàtica, des del 
Comú hem impulsat iniciatives adaptades al nou context mundial, fugint 
del model caduc dels grans projectes arquitectònics dels anys 80 i 90. 
Perquè volem ser futur i per això hem plantat llavors de sostenibilitat.   

I tot això ho hem fet de la mà dels treballadors comunals sense els 
quals no hauria estat possible donar resposta a les necessitats dels 
escaldencs i escaldenques. A ells un agraïment. 

El nostre compromís ara és seguir vetllant pel benestar de la gent. 
Quedo a la vostra disposició i us desitjo un feliç 2022. 

Rosa Gili Casals 
Edita: Comú d'Escaldes-Engordany. Gener de 2022
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El projecte Caldes està pensat com un eix 
de desenvolupament comercial de la parrò-
quia a partir de la història del lloc i de l’art 
i per fer-ho s’ha seleccionat la proposta de 
l’artista Javier Balmaseda

TERRITORI

tècnics i hidràulics i la redacció dels 
estudis mediambientals. Al pressupost 
del 2021 hi havia prevista una partida 
d’1,5 milions d’euros per al desenvo-
lupament de les obres de la primera 
fase, que fa referència a la zona com-
presa entre la placeta del Madriu i la 
plaça Santa Anna passant pel passeig 
del Riu. Els treballs es preveuen iniciar 
en breu i la previsió és que tinguin una 
durada de menys d’un any. El cost to-
tal del projecte és de 3 milions d’euros.

Cal recordar que la proposta de Javier 
Balmaseda va rebre el suport de tots 
els membres del jurat del concurs par-
ticipatiu en el qual hi havia representa-
ció de la minoria comunal així com del 
Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra, 
el Col·legi d'Enginyers i de la comuni-
tat d’artistes.

eix de desenvolupament comercial de 
la parròquia a partir de la història del 
lloc i de l’art. Té l’inici a Caldea i puja 
fins a la placeta del Madriu on es vol 
crear un espai per gaudir de l'aigua 
termal.

Es va convocar un concurs participatiu 
al qual es van presentar 25 projectes i 
entre els premiats destaca la proposta 
de Javier Balmaseda, un artista ando-
rrà que ha participat a la Biennal de 
Venècia. El de Balmaseda és un pro-
jecte original, creatiu, d’art contempo-
rani, cridat a atraure els ciutadans de 
la parròquia, del país i els visitants cap 
a aquest indret. Per fer-ho utilitza qua-
tre elements: el tub, l’aixeta, la banye-
ra i l’aigua. Ara ja s’han adjudicat els 
treballs de reconeixement del terreny 
i redacció dels estudis geològics-geo-

El projecte Caldes té per objectiu re-
vitalitzar la part alta d’Escaldes-Engor-
dany a través de la intervenció urba-
nística i artística, el patrimoni cultural i 
el comerç. Busca un canvi estructural 
del territori partint d’aquest i els seus 
components: és un territori d’aigua (el 
riu Madriu i el Valira) i d’aigua calen-
ta (generadora del desenvolupament 
econòmic de la parròquia i d’Andorra). 
El projecte Caldes està pensat com un 

Primera simulació de la inter-
venció al passeig del Riu.

Imatge de l'actuació que es 
farà a la placeta del Madriu.Projecte de revitalització 

de la part alta  

01Proposta de treball feta per Javier 
Balmaseda.
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SOSTENIBILITAT

Durant la prova pilot el servei ha estat 
gratuït.

 9El temps d’espera mitjà és de 10 
minuts. 
 9Cada dia l'utilitzen una mitjana 
de 228 persones. 
 9Número d’usuaris registrats: 
2.203. Representa un 15% de la 
població d’Escaldes-Engordany. 
 9A finals d'any es registrava una 
mitjana de 58 nous passatgers 
per setmana.
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 9Amb el bus a la demanda s'han 
deixat d'emetre 23.000 quilos de 
CO2 durant el 2021, la quantitat 
equivalent a donar la volta al 
món amb avió dos cops.

• Col·laborem amb FEDA en la cons-
trucció d'una xarxa de fred i calor. 
Això ajudarà a reduir les emissions 
que generen les calefaccions dels 
habitatges i edificis públics. A més hi 
ha un projecte en marxa que té per 
objectiu optimitzar l'aigua termal per 

rebaixar el consum d'energies fòssils.

• S’ha substituït la gespa artificial 
de 168 escocells amb arbres per eli-
minar el plàstic i s’ha reemplaçat per 
gespa natural o altres solucions tipus 
rocalles. A més, s’ha fet un projecte 
d’enjardinament de l’avinguda del 
Fener per substituir també la gespa 
artificial d'aquesta zona que es mate-
rialitzarà aquest any.  

• S’han instal·lat casetes prefabri-
cades per ordenar els contenidors de 
residus de l’avinguda Carlemany, fet 
que suposa un manteniment menor. 
S’ha invertit 160.000 euros.

• S'introdueixen canvis en la recolli-
da de voluminosos per optimitzar 
els desplaçaments, fent que així sigui 
més sostenible. S'ha reorganitzat el 
servei gratuït de recollida porta a por-
ta. Els dies per dipositar els volumino-

sos al carrer són diumenge, dimarts 
i dijous a partir de les 20 hores. El 
servei s'ha de demanar prèviament 
trucant al Comú al 890 865 o bé per 
Whatsapp al 622 645.

• Amb l'objectiu de reduir els residus 
orgànics i també les emissions de ga-
sos amb efecte hivernacle que genera 
la gestió de la brossa, el Comú ha re-
galat compostadors i ha fet un cur-
set per saber com utilitzar-los.

• Amb la instal·lació dels conteni-
dors soterrats del carrer del Parnal 
s’ha finalitzat la substitució de tots els 
contenidors soterrats amb sistema hi-
dràulic per uns amb sistema mecànic. 
Els nous equips garanteixen més se-
guretat a l’hora del buidatge i neces-
siten menys manteniment.

• Es treballa per millorar l’estat dels 
punts verds i de la via pública (con-

trol dels residus al carrer i neteja).

• La inspectora de Medi Ambient 
ha fet accions de sensibilització da-
vant dels locals comercials sobre l’ús 
responsable de guants i mascaretes. 
També s’han mantingut les tasques 
de conscienciació prop dels locals co-
mercials en compliment de l’ordinació 
que els obliga a reciclar vidre, enva-
sos i paper i a disposar dels conteni-
dors corresponents.

• La Brigada de muntanya ha con-
dicionat el camí del Solà de Ràmio, 
ha substituït palanques a la Vall del 
Madriu, i ha treballat en el condicio-
nament del rec nou de l’Obac a banda 
d’altres treballs de manteniment pe-
riòdics (neteja del rec del Solà, man-
teniment del circuit de la Font de la 
Closa a Coll Jovell, manteniment del 
circuit de BTT d'Engolasters, neteja i 
manteniment dels camins urbans, re-
visió dels arbres morts i els possibles 
despreniments de pedres).

• El Comú va intervenir per sanejar el 
bosc de la Plana després de la ven-
tada de l'11 de juliol. Això ha suposat 
una inversió extraordinària de 22.000 
euros. A la primavera se sanejarà la 
part alta del bosc. 

• Hem impulsat campanyes de 
sensibilització com ara la celebració 
del Dia mundial de la natura amb la 
plantació d’un arbre i del Dia mundial 
de l'aigua amb la campanya No hi llen-
cis res, aquí comença el mar. El Comú 
també va celebrar el Dia mundial 
del medi ambient amb una setmana 
d'activitats adreçades a sensibilitzar 
els escolars sobre les bones pràcti-
ques ambientals i fer-los conèixer el 
patrimoni natural i es va afegir a la 
Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus. A més es continua celebrant 
el Concurs d’Iniciatives Ambientals, 
el Programa d’educació mediambien-
tal pel coneixement dels ecosistemes 
adreçat a les escoles, les visites a les 
deixalleries per a escolars i adults i 
s’editen fulletons informatius.

Amb el bus a la demanda

s'han deixat d'emetre 23.000 quilos
de CO2 durant el 2021

S'han impulsat mesures de 
preservació del medi ambient i 
per combatre el canvi climàtic

El bus a la demanda dona la possibilitat de moure’s fins a on 
abans no es podria anar.

Som conscients que davant la crisi 
climàtica cal actuar. I això és el que 
el Comú d’Escaldes-Engordany ha fet.

• Hem implantat el bus a la deman-
da, un servei porta a porta amb ho-
raris variables en funció dels usuaris. 
Dona llibertat i la possibilitat de mou-
re’s fins a on abans no es podia anar. 
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Vam adoptar el compromís de con-
servar, protegir i difondre el patrimo-
ni cultural material i immaterial de la 
parròquia, un compromís que ja hem 
portat a la pràctica.

Vall del Madriu

Creiem en la Vall del Madriu i per 
això hem impulsat diferents projectes 
encaminats a posar en valor aquest 
territori declarat patrimoni mundial 
per la Unesco.

 9S’està finalitzant la restauració 
de la borda de Ràmio, que ha 
estat arrendada pel Comú d’Es-
caldes-Engordany per deu anys i 
que es destinarà a la divulgació 
de la vall.

 9S'ha recuperat la presència 
d'activitats tradicionals amb 
l'activitat De ruta amb ruc, que 
suposa un incentiu per al públic 
familiar per conèixer la Vall del 
Madriu.

A més, el Comú vetlla per la protec-
ció d'aquesta zona de la parròquia i 
per això té clar que l'accés rodat a 
la vall ha d'estar prohibit. De fet, les 
ordinacions vigents a hores d'ara ja 
no permeten la circulació de vehicles 
motoritzats i regulen les activitats que 
es poden fer en aquest espai.

Així mateix, seguint amb les indica-
cions del pla de gestió de la vall del 
Madriu-Perafita-Claror, el Comú d'Es-

Restauració de la borda de Ràmio.

Estem posant en 
valor el patrimoni 
de la parròquia

PATRIMONI

03

caldes-Engordany està treballant per 
tenir una ordinació que asseguri 
la cooperació i coordinació dels 
diferents comuns implicats en la 
gestió de la zona. Aquesta tasca 
s'assumeix amb l'objectiu d'assolir el 
consens entre les parts. 

Pel Comú d'Escaldes-Engordany, la 
preservació d'aquest territori és de 
cabdal importància, tenint en comp-
te que en la seva gran part està dins 
dels límits de la parròquia. Com es pot 
veure al plànol de la dreta, el 72,7% 
del territori d’Escaldes-Engordany es 

troba a la zona inscrita per la Unesco 
dins la llista del Patrimoni de la Hu-
manitat i el 14,6% està a les zones 
tampó. Per tant, només un 12,6% de 
la superfície de la parròquia d'Escal-
des-Engordany està fora de la zona 
inscrita.

A més, el 70% de la zona declara-
da patrimoni de la humanitat per la 
Unesco és d’Escaldes-Engordany. 
També cal recordar que el principal 
accés a la vall és a Escaldes-Engor-
dany i que el camí empedrat és d’Es-
caldes-Engordany, com també ho són 

S'ha impulsat un projecte de 

restauració dels ponts històrics

les bordes. Per això és important pel 
Comú d'Escaldes-Engordany tenir la 
vall protegida.

Ponts històrics i rutes

• Es treballa en un projecte per a la 
conservació, restauració i posa-
da en valor dels ponts històrics 
de la parròquia. Els ponts històrics 
són alhora documents històrics i es-
tructures arquitectòniques en ús. És 
per això que aquests béns culturals 
immobles han de ser restaurats tant 
per preservar la memòria col·lectiva 
com per garantir el manteniment de 
la xarxa per a vianants. El projecte in-
clou el pont dels Escalls, el pont de La 
Tosca, el pont d’Engordany, i el pont 
Pla. A banda de la intervenció arqui-
tectònica, els treballs inclouran la 
seva posada en valor per generar no-
ves visites del públic nacional i inter-
nacional. Amb tot plegat es vol treure 
de l’anonimat aquests béns i espais 
culturals i donar-los més visibilitat. 

• S’han organitzat rutes culturals 
pels carrers de la parròquia com ara 
l’Itinerari de l’aigua, la Ruta de l’art i 
la Ruta d’Engordany.

Vall del Madriu-Perafita-Claror 
Patrimoni de la Humanitat
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APARCAMENTS

els ciutadans malgastin temps.

• S’ha revisat i renovat la il·lu-
minació de tots els aparcaments 
comunals. Aquest manteniment s’ha-
via abandonat i hi havia línies que no 
funcionaven. A més, s’està portant a 
terme la securització de les portes 
dels aparcaments verticals.

• S'ha impulsat el bus a la deman-
da, que ofereix un servei de transport 
públic porta a porta fins a zones de la 
parròquia a les quals fins ara només es 
podia arribar amb vehicle privat.

• S'han creat zones d'aparcament de 
15 minuts per facilitar l'accés als co-
merços en diferents punts de la parrò-
quia.

les places disponibles en els aparca-
ments de la parròquia. S’instal·laran a 
les diferents entrades d’Escaldes-En-
gordany i han de facilitar la recerca 
d’una plaça lliure i, per tant, la reducció 
de la despesa de combustible i temps.

Des del 2016 no s’havia renovat el 
'software' dels aparcaments comunals, 
fet que provocava problemes als usua-
ris de les instal·lacions i queixes pel 
mal funcionament. Aquesta inversió 
està relacionada amb la modernització 
del sistema informàtic del Comú d’Es-
caldes-Engordany i en el cas dels apar-
caments s’està desplegant en aquests 
moments de forma progressiva per 
evitar molèsties als usuaris. Amb les 
millores el servei serà àgil i evitarà que 

Un dels eixos d’actuació del Comú 
d’Escaldes-Engordany és fer més fàcil 
el dia a dia dels ciutadans, les seves 
tasques quotidianes. Aspectes com les 
millores en els aparcaments comunals 
en són un exemple.

• S’han rebaixat els preus dels 
aparcaments. Amb la targeta AD+ 
es pot tenir un descompte del 60% 

El ‘software’ no s’havia reno-
vat des del 2016.

Exemple d'un dels panells 
informatius que s'instal·laran.

El Comú ha fet més fàcil el dia a 
dia reduint el preu dels aparca-
ments i millorant els equips

mentre que l’aparcament de la Vall del 
Madriu ha passat a tenir un preu sim-
bòlic de tan sols 1 euro per 12 hores.

• S’ha adjudicat a una empresa la 
modernització del 'software' de la 
maquinària dels aparcaments comu-
nals per un import de 365.013 euros 
més 62.074 euros anuals en concepte 
de manteniment i per un termini de 
quatre anys. 

Aquesta mesura també inclou la ins-
tal·lació de panells informatius de 

04

El Comú d’Escaldes-Engordany ha rebaixat 

adjudicat la modernització del 

‘software’ de la maquinària

els preus dels aparcaments i ha 
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El Comú d’Escaldes-Engordany obtin-
drà nous espais per a ús públic grà-
cies al 15% de cessió obligatòria de 
sòl. Aquest és el cas dels tres locals 
d’un total de 1.128,81 metres qua-
drats ubicats a l’avinguda del Fener 
que passaran a mans del Comú.

Això serà possible després d'assolir 
un acord amb el promotor d’un im-
moble que es troba en construcció 
al número 28 d’aquesta via pel qual 

El 15% de cessió ha 
permès aconseguir 
nous espais públics

05

El Comú obtindrà tres locals al 
Fener gràcies al 15% de cessió

Els tres locals s'ubicaran en aquest terreny que en-
cara està per edificar.

EQUIPAMENTS

aquest passa a pagar la cessió econò-
mica i l’impost de construcció en es-
pècie a través de l’oferiment de locals 
per valor de 2,3 milions d’euros. Des 
del Comú es valora molt positivament 
l'acord tenint en compte que hi ha es-
cassetat de terrenys públics al centre 
de la parròquia.

Aquests espais es podrien destinar 
a acollir serveis que ara es troben a 
precari o en locals de lloguer. 

Avui, el Comú destina 350.000 eu-
ros a lloguers d'immobles cada any, 
a banda dels 1,5 milions que satisfà 
en terrenys per a aparcaments, i la 
idea és rebaixar aquesta quantitat.

Aquests nous espais s'afegiran als 
terrenys que s'adquiriran a la ma-
teixa avinguda. Recordem que el 
Comú obtindrà la propietat de més 
de 1.700 metres quadrats corres-
ponents a part de l'aparcament que 
avui està en funcionament i d'una 
parcel·la adjunta. Els terrenys es 
destinaran a aparcament comunal.

El Comú d'Escaldes-Engordany té 
escassetat de terrenys al centre de 
la parròquia tot i que aquests són 
indispensables per cobrir les neces-
sitats d'equipaments i serveis que 
té la població. És gràcies a la ces-
sió obligatòria de sòl que es poden 
aconseguir parcel·les per a ús pú-
blic.

Per altra banda, s'ha adquirit la 
parcel·la de l'antic hotel Pla. 
Això permet la posada en valor dels 
monuments de la zona i l'adquisi-
ció d'un nou espai per al gaudi de 
la ciutadania. Amb aquesta compra 
el Comú ha evitat que aquest punt 
s'acabés urbanitzant.

La parcel·la de l'antic hotel Pla ha 
estat adquirida pel Comú.

El Comú ha adquirit la parcel·la de l'antic hotel 

de la ciutadania

Pla per destinar-lo al gaudi 
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El Comú d’Escaldes-Engordany fuig 
de les obres faraòniques per avançar 
vers un urbanisme al servei de les 
persones i que dona resposta a les 
necessitats del segle XXI.

Durant els darrers dos anys de man-
dat s’han invertit 9 milions d'euros 
en obres. Entre els principals treballs 

URBANISME

Les obres de Fiter i Rossell per-
metran tenir voravies més amples.

06
Hem apostat per 

un urbanisme  
de futur

S’ha modificat el Pla d’Ordenació i 
Urbanisme per reduir la densitat 
de les zones no urbanes amb l’ob-
jectiu de preservar el paisatge de la           
parròquia tot assegurant un urba-
nisme més sostenible

executats hi ha la reforma de l'avin-
guda Fiter i Rossell (2,3 milions 
euros). El projecte té per objectiu pa-
cificar el trànsit a la zona mitjançant 
passos de vianants sobreelevats i 
voravies més amples amb arbres 
i donarà més espai a les bicicletes 
per circular. Al mateix temps perme-
trà complir el conveni signat amb el 
Govern, que preveia la separació de 
totes les aigües pluvials i residuals pel 
2020. 

També s'ha executat la renovació dels 
serveis, impermeabilització i embelli-
ment de la Plaça de la Creu Blan-
ca (675.640 euros) i s'han reformat 
i embellit dos trams del passeig del 
Riu (312.386 euros). A més s'han 
dut a terme els treballs de reforma 
de la planta baixa, primera i segona 
planta de l’edifici comunal (777.084 
euros). Després de 30 anys, aquesta 
actuació era necessària per tenir uns 
espais de treball dignes i posar al dia 
els sistemes informàtics.

Estan en curs d’execució la instal·lació 
de dos ascensors exteriors a Fiter 
i Rossell/carretera dels Vilars, 
l’excavació i construcció de l’aparca-
ment de l’església, la construcció 
d’una planta superior a la Llar de 
jubilats i el projecte Caldes a la part 
alta, entre d'altres. 

A més, s’ha modificat el Pla d’Or-

denació i Urbanisme per tal que en 
les zones no urbanes els habitatges 
tinguin una superfície mínima més 
gran. L’objectiu és reduir la densitat 
d’aquestes zones per preservar el 
paisatge de la parròquia i assegurar 
un urbanisme més sostenible. També 
s’ha posat ordre als soterranis d’edifi-
cis ubicats en aquestes urbanitzacions 
ja que actualment es convertien en 
zones habitables quan no ho poden 
ser, amb l’impacte que això té sobre 
el paisatge.

Durant aquests dos anys 

s’han invertit 9 milions 

en obres

A banda s'ha formalitzat el pla es-
pecial de l'avinguda del Fener. 
Això permetrà que el Comú disposi 
en propietat de gran part de l'apar-
cament actual que hi ha a la zona i 
d'una parcel·la annexa en la qual es 
planeja construir un pàrquing que po-
dria encabir 50 vehicles. En concret, 
el terreny que s'obté té una superfí-
cie de més de 1.700 metres quadrats 
i permetria al Comú deixar de pagar 
una part del lloguer de l’aparcament 
actual i guanyar nous espais.

La plaça de la Creu Blanca després de la reforma.
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Sabors d'estiu ha permès

dinamitzar la part alta

de la parròquia
• El Comú d’Escaldes-Engordany continua 
col·laborant amb Andorra Turisme amb 
l’aportació de 25.000 euros per al progra-
ma Infoturisme.

Pel Comú d’Escaldes-Engordany és 
fonamental que el sector comercial 
i turístic funcioni. Amb aquesta fita 
s’han creat nous esdeveniments per 
dinamitzar diferents zones de la pa-
rròquia, s’han ofert exoneracions 

Dinamització de la parròquia per 
atraure un turisme sostenible

TURISME

fiscals als empresaris i el fracciona-
ment de l’impost de radicació d’acti-
vitats econòmiques, i es treballa en 
mesures per afavorir el comerç de 
barri.

• Hem creat Sabors d’estiu, un 
esdeveniment a la part alta d’Escal-
des-Engordany que ha aplegat 2.917 
assistents en els 15 concerts pro-
gramats el 2020 i que ha arribat als 
5.112 l'any 2021. L’acte té un pressu-
post de 56.310 euros i combina gas-
tronomia i música. A més, s'ha impul-
sat el Sabors d'hivern. En aquest 
cas, la seva primera edició va atreure 
360 assistents als quatre concerts 
programats mentre que la segona va 
registrar 1.611 visitants al mercat i 

als tallers infantils i contacontes. Cal 
destacar que el 99% dels artistes que 
han passat per les diferents edicions 
d'aquest esdeveniment són del país, 
fet que ha contribuït a donar oxigen 
a un sector durament colpejat per la 
Covid-19.

• Hem impulsat el projecte de La Ter- 
rassa amb el qual es volen iniciar les 
accions per potenciar la zona Caldes 
mitjançant un espai de restauració a 
la plaça Santa Anna.

• El Comú segueix col·laborant 
amb l'ECAEE (Eix Central d'Andorra 
la Vella i Escaldes-Engordany) per a 
la dinamització de l'eix comercial de 
la parròquia.

• El 2021 es va renovar una part de 
l’enllumenat de Nadal, que es va 
estendre fins a la part alta. La volun-
tat d'aquesta mesura va ser gene-
rar dinamisme als eixos comercials 
d'Escaldes-Engordany. El Comú va 
destinar 180.000 euros a les llums 
de Nadal, una xifra inferior a la de fa 
uns anys tenint en compte el context 
actual.

La novetat de la decoració nadalen-
ca del 2021 va ser el lloguer de 10 
follets, unes figures de resina pinta-
des en color vermell i daurat que es 
poden col·locar a l'exterior. A més, es 
van definir racons temàtics per crear 
circuits que poguessin ser visitats. Tot 
plegat es va complementar amb un 
mapa per poder-les trobar.

El Comú ha optat per comprar mate-
rial no il·luminat per tenir decoracions 
que funcionin durant el dia. De fet, 
la intenció és anar adquirint elements 
que no depenguin de la il·luminació 
per poder-los col·locar en qualsevol 

lloc i combinar-los entre ells. 

Tota la il·luminació de la parròquia és 
tipus Led, amb molt poc consum (es 
disposa de certificacions industrials i 
mediambientals d'acord amb els es-
tàndards de qualitat europeus). Per 
tant, l'enllumenat no genera pertor-

07

bacions electromagnètiques i té una 
baixa empremta de CO2.

• Hem adquirit una oficina de turis-
me mòbil per resoldre les dificultats 
dels visitants per arribar a l’oficina de 
turisme física, que es troba ubicada a 
la part alta.

Un dels concerts inclosos al 
Sabors d'estiu.

L'enllumenat de Nadal a 
l'avinguda Carlemany.
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Durant aquest 2021 s’han inscrit a 
l’Escaldes-Estiu un total de 2.862 infants i 

s’han concedit 31 exoneracions, que 
 suposen 9.862 euros

Al costat dels 
infants

INFÀNCIA

Donar resposta a les necessitats de 
les nenes i els nens i garantir el seu 
benestar ha estat una prioritat pel 
Comú d’Escaldes-Engordany. Per 
aquest motiu hem assegurat l’accés a 
les escoles bressol i també a les acti-
vitats extraescolars, esportives i cul-
turals i n’hem millorat els continguts. 

• Durant el 2020 i el 2021 s'han exo-
nerat serveis del Departament d’In-
fància per un valor de 7.420 euros. 
Això inclou les escoles bressol, els 
espais lleure i les vacances escolars.

• Hem creat l’Escaldes-Estiu. Als 
esports tradicionals s’hi han afegit 
noves activitats relatives a l’adqui-
sició d’habilitats i destreses i tallers 
lúdics, culturals i artístics. En l'edició 
del 2020 hi van haver 1.987 inscrits, 
es va exonerar l’activitat a 23 infants 
i es van bonificar 4.602 euros. El 
2021 n’han gaudit un total de 2.862 
infants i s’han concedit 31 exonera-
cions, que han suposat una inversió 
de 9.862 euros. 

L’Escaldes-Estiu suposa la contrac-
tació de gairebé 200 monitors even-
tuals, fet que ofereix a aquests joves 
la primera integració al món laboral i 
una escola de vida.

A banda d'impulsar l'Escaldes-Estiu, 
el Comú d'Escaldes-Engordany ha 
organitzat l’Escaldes Tardor, l’Escola 
de neu i els Esports de Pasqua, que 
també van adreçats a les nenes i els 
nens.

• Durant el confinament, les es-
coles bressol i l'espai lleure van 
gravar i editar vídeos amb activitats 
per fer des de casa (de dilluns a di-
vendres) mentre que els dissabtes i 
diumenges es va llançar la sèrie 'La 
Nit i la Mel'.

• Des de l’espai lleure també es 
van preparar activitats setmanals per 
l’estiu.

Infants en una activitat de l’Escal-
des-Estiu.

JOVENTUT

• L’Espai jovent ha multiplicat per 
més de quatre l’assistència d’usua-
ris gràcies al treball que s’ha fet al 
carrer arribant a les 30 persones al 
dia. A més s’han creat espais auto-
gestionats. Això ofereix alternatives 
d’oci als joves i establir vincles.

• Es va obrir el vestíbul del Prat del 
Roure per la necessitat de l’Espai jo-

El Dia de la joventut es va 
potenciar amb més activitats.

vent de tenir unes instal·lacions més 
grans.

• S'ha posat en marxa l'Alpha Spa-
ce, un festival d’art urbà alternatiu. 
Ja se n'han fet dues edicions.

• El curs passat es va reprendre el 
projecte Corresponsals, que té per 
objectiu arribar als joves a través de 
visites a centres de segona enseny- 
ança.

• S’ofereix suport formatiu als joves 

per afavorir la seva participació.

• S’han ampliat les convivències 
d’una nit a una estada de quatre dies 
a Coma-ruga i el Dia de la joventut 
a tota una jornada.

• S’ha iniciat el projecte Murs lliu-
res. El Comú posa a disposició dels 
joves diferents murs del passeig del 
riu perquè hi facin pintures murals. 
Avui hi ha cinc obres fetes pels joves 
en aquesta zona.

09
Estem amb la 
gent jove
L’Espai jovent ha multiplicat per més de qua-
tre l’assistència d’usuaris gràcies al treball 
que s’ha fet al carrer arribant a les 30 perso-
nes al dia

08



- 20 - - 21 -

GENT GRAN
El benestar de les persones, i en espe-
cial de la gent gran, ha estat una prio-
ritat pel Comú d’Escaldes-Engordany. 
Des del Departament de Gent Gran es 
fomenta l'envelliment actiu, la promo-
ció de la salut, la socialització i la parti-
cipació, tenint en compte els diferents 
perfils i les necessitats específiques de 
la persona.  

• Els àpats de la Llar de jubilats es 
van lliurar a domicili des de l’inici 
del confinament. El servei va començar 
amb 16 persones i va acabar amb unes 
40 persones cada dia. Des de l’arren-
cada del servei, el 20 de març, s’han 
servit 6.798 àpats a domicili. Ara 10

es manté en funcionament de dilluns 
a diumenge. Cal destacar que tan bon 
punt les mesures sanitàries ho van 
permetre es van tornar a oferir els 
dinars a la Llar de jubilats, tenint en 
compte que aquest espai és un lloc de 
trobada i socialització.

• El Comú va oferir gratuïtament els 
menús a domicili per a la gent gran 
entre el 20 i el 31 de març. A l’abril i 
maig va aplicar un descompte al preu. 
En van subvencionar 2.344 euros.

• A iniciativa del Comú d’Escaldes-En-
gordany es van retransmetre per ATV 
classes de gimnàstica per a la gent 
gran. Les sessions van ser el segon 
programa més vist a la televisió. Avui 
se segueix amb aquest programa i el 
Comú ha signat un conveni amb RTVA 
a tal efecte.

• Es va col·laborar en la inscripció de 
les persones grans per a la realització 
dels testos d’antígens.

• S’han recuperat les activitats a la 
Llar de jubilats, des de les esportives 
a les lúdiques, sempre seguint les 
normes sanitàries. Entre les activitats 
esportives destaquen les sortides a la 
muntanya que s'organitzen durant l'es-
tiu i que estan adaptades als diferents 
perfils d'usuaris, una Spartan adaptada 
i una costellada per cloure la tempora-
da estival. Així mateix, es van realitzar 
diferents activitats com ara aiguagim, 
ioga o gimnàstica funcional.

• Durant l'estiu 2021 es va adequar la 
terrassa de la llar, fet que va perme-
tre fer activitats a l'aire lliure.

• S'han celebrat les festes tradicio-
nals, com la Castanyada, i un taller de 
panellets així com diferents tallers de 
treballs manuals. 

• També destaca el taller de la 
memòria en el qual es van fer activi-
tats per treballar diferents tipus de 
memòria i aspectes cognitius per tal 
de promoure un envelliment actiu.

La gent gran pot sol·licitar des del març 

del 2020 els àpats a domicili, que durant els 

primers mesos van ser subvencionats

Un agent de circulació recollint els àpats per als jubilats 
abans de lliurar-los a domicili.

Garantint el benestar 
de la gent gran
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PERSONES I EMPRESES

S’ha creat el Departament d’Acció Social, inexistent 
fins al 2020 al Comú d’Escaldes-Engordany. 

11
• Prestacions socials
Estan adreçades a les persones en 
situació de necessitat social. Faciliten 
l’accés a serveis i equipaments que de-
penen del Comú, amb conveni amb el 
Comú o que són prestadors de servei. 
Es van aprovar al novembre del 2020 
però al febrer del 2021 es va consta-
tar que no cobrien les necessitats i es 
van modificar. Els ajuts al lloguer van 
passar de 200 a 500 euros i en els 
d’alimentació es va passar de tenir un 
màxim per nucli de convivència a un 
màxim per persona. Gràcies a les pres-
tacions socials, els ciutadans i ciutada-
nes d’Escaldes-Engordany poden acce-
dir a ajuts que cap altra administració 
ofereix, com ara la neteja del pis. A 
més, el temps fins a la concessió d’un 
ajut és més curt atès que el Comú és 

la institució més propera al ciutadà i, 
per tant, més àgil a l'hora de tramitar 
les demandes. Fins al desembre del 
2021 s’han aprovat 269 prestacions a 
les quals s’han destinat 65.632 euros. 
Principalment s’han adreçat a ajuts al 
lloguer de l’habitatge principal (13.632 
euros el 2021), a l’Escaldes-Estiu 
(9.900 euros), a l'escola bressol (9.155 
euros), i a alimentació (9.143 euros). 
Algunes de les prestacions es van ofe-
rir a través de la col·laboració amb co-
merços de la parròquia. Consultats els 
establiments, s'hi van adherir el super-
mercat El Gautxo i El Gautxo 1, Magat-
zems Liana, i la Farmàcia de les Valls.

• Al mes de juliol es va posar en mar-
xa com a prova pilot el programa de 
formació laboral Okupa’t adreçat 
a joves amb problemes per accedir al 
món laboral de forma normalitzada. 
Després d'aquest període, en el qual 
van participar 16 persones, s'han intro-
duït millores al projecte i s'ha tornat a 
reprendre al desembre amb set joves. 

269 prestacions aprovades fins al desembre

65.632 € invertits en prestacions i ajuts socials

Els canvis passen per prioritzar els jo-
ves que no estudien ni treballen i s'ha 
ampliat la franja d'edat als 15-21 anys. 
A més, tindrà dos mesos de durada. 
El primer mes es dedicarà a formació i 
els joves faran una estada en diferents 
departaments del Comú, on realitzaran 
un treball. El segon mes, els partici-
pants seleccionaran un departament 
per continuar la formació. Els joves fan 
una jornada laboral de 8 hores al dia 
per la qual perceben el salari mínim. 
Això els ajuda a orientar-se laboral-
ment. El Comú ha decidit mantenir el 
programa després de la prova pilot i ja 
es troba consolidat.

• Al mes de desembre del 2020 es va 
incorporar un educador de carrer 
adreçat als joves disruptius (amb pro-
blemes d’addiccions, delinqüència, sa-
lut mental).
 
• S’ha començat a aplicar el conveni 
de col·laboració entre el Comú d’Escal-
des-Engordany i el Ministeri de Justícia 
en matèria de justícia juvenil per al 
compliment de penes i condemnes. Es-
tava signat però no s’havia aplicat mai 
i preveu que aquests joves facin feines 
en benefici de la comunitat. 

• Es col·labora amb el Programa de 

Formació Sociolaboral (PFSL) del 
Govern encaminat a fomentar la in-
tegració laboral de les persones amb 
dificultats per evitar que formin part 
dels grups de risc o exclusió social. Els 
participants presten serveis al Comú 
d’Escaldes-Engordany, que en la mei-
tat dels casos paga el seu sou.

• S’ha impulsat el programa Empo-
dera’t, adreçat a dones. Es tracta de 
xerrades, tallers, formacions i master-
class que busquen l’empoderament 
individual i col·lectiu. Es treballen dife-
rents eixos com ara la salut, la forma-
ció, la comunicació i el feminisme.

El Comú ha ajudat les persones 
i les empreses

El novembre del 2020 es crea el De-
partament d’Acció Social, inexis-
tent fins aleshores al Comú d’Escal-
des-Engordany, que treballa de forma 
coordinada amb el Govern per evitar 
duplicitats. Ha impulsat diferents pro-
grames i serveis.

• Servei d’Informació, Orientació 
i Assessorament (SIOA).
Té per objectiu assolir un major benes-
tar social i qualitat de vida i prevenir i 
eliminar l’exclusió i marginació social. 
Ha ofert informació, orientació i asses-
sorament a 475 persones.
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• Hem creat bonificacions i sub-
vencions per a autònoms i em-
preses en el marc de la crisi econò-
mica derivada de la crisi sanitària de 
la Covid-19. Amb aquestes ajudes 
s'ha volgut donar suport a les empre-
ses i autònoms que han patit un greu-
ge econòmic arran de la pandèmia 
de SARS-CoV-2, establir mesures de 
foment de l’activitat econòmica i con-
servació dels llocs de treball existents, 
i garantir la destinació de la subvenció 
a les despeses que derivin directa-

Les empreses i autònoms han pogut sol·licitar bonificacions i 
subvencions des de l’octubre del 2020.

ment de l’activitat subvencionada.
Des de la seva aprovació s’han con-
cedit 236 ajuts per un import de 
285.000 euros. Les més sol·licita-
des han estat la bonificació de l’acti-
vitat comercial, les subvencions per a 
empreses de guarda i cura d’infants 
menors de dotze anys, la bonificació 
del preu públic de terrasses, i les sub-
vencions per afavorir la recuperació 
econòmica per mitjà de bonificacions 
per l’actualització digital, ús de les TIC 
i innovació.

Les empreses i autònoms han 

disposat d’ajuts per afrontar la crisi

derivada de la Covid-19

TIPUS D'AJUTS
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VIDA CULTURAL

Escaldes-Engordany, parròquia 
de cultura

12
El Comú va organitzar el 2020 un 
total de 133 activitats culturals. Això 
suposa el 16% de tota la programa-
ció cultural nacional i converteix Es-
caldes-Engordany en la parròquia 
amb més activitats culturals 
realitzades, segons el Departa-
ment d’Estadística. També va ser la 
parròquia que va reunir més perso-
nes als actes culturals, amb 29.500 
assistents. A més, el Centre d’Art 
d’Escaldes-Engordany (CAEE) va ser 
el museu amb més afluència del país 
l'any 2020 amb 9.503 visites. El CAEE 
també va tornar a ser el museu més 
visitat durant l'any 2021. En aquest 
cas es van registrar 11.054 visites. 
Tot plegat ha permès a la ciutadania 
gaudir d’una oferta cultural àmplia i 
de qualitat.   

Durant aquests dos anys s’ha man-
tingut el festival Colors de música, 

L'espectacle de dansa Perspectives, programat en el 
marc del cicle Transversals.

s’ha creat l’esdeveniment amb un fort 
component cultural Sabors d’hivern 
i Sabors d’estiu, i s’ha impulsat el 
cicle de conferències Transversals, 
un espai de transformació i aprenen-
tatge. Per allà hi han passat experts 
com Carmen Santana, Fernando Cas-
tro i Erika Bornay; el ballarí Chase 
Johnsey; i el reconegut músic Jordi 
Savall, especialitzat en música antiga.
 
El Comú d'Escaldes-Engordany, a 
més, ha fet una clara aposta pels 
artistes del país per ajudar-los a 
superar les conseqüències de la Co-
vid-19.

Al Centre Social i Recreatiu de Fiter i 
Rossell s’ha creat la Llanterna, un 
espai de formació artística. S’hi ha 
traslladat l’escola de música i els es-
pais d’art. Això permet gaudir d’ins-
tal·lacions més àmplies i adequades.

Escaldes-Engordany és la parròquia amb més 

el Departament d’Estadística

activitats culturals realitzades, segons 
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Impulsar nous projectes, serveis i 
infraestructures és necessari. Ho és 
tant com no oblidar el manteniment 
de les existents. És per aquest motiu 
que, malgrat que la prioritat ha estat 
atendre les necessitats de la població 
després de l’esclat de la pandèmia, 
el Comú ha fet un esforç per mante-
nir la parròquia en bones condicions. 
Aquests són alguns exemples:

• Hem creat un parc de gossos i un 
pipicà a la zona del Puader.

• S’ha fet la nova voravia de l’avin-
guda del Pessebre i s'ha enquitra-
nat un tram del cementiri de la Plana.

• S'han canviat les lluminàries dels 
vials, les urbanitzacions i el passeig 
del Riu des de Copríncep De Gaulle 
fins a la plaça dels Dos Valires. Aquest 
canvi permet tenir un enllumenat pú-
blic més eficient.  

• S’han refet camins caiguts i s’han 
reparat voravies en mal estat.

• S’han repintat passos de vianants 
i polit i envernissant els bancs. 

• Cada any es renoven 110 metres 
lineals de baranes comunals.

• S’han adquirit 500.000 bosses de 
pipicà biodegradables per primer 
cop.

Actuació provisional a la cruïlla 
del carrer Santa Anna.

Els pipicans tenen ara bosses 
biodegradables.

El Comú ha vetllat perquè 
Escaldes-Engordany sigui una 
parròquia endreçada reparant 

voravies, renovant baranes i creant 
un parc de gossos i un pipicà a la 

zona del Puader

Una parròquia 
endreçada

Una ciutat 
amable

13
El Comú d’Escaldes-Engordany ha im-
pulsat els primers passos per convertir 
la parròquia en ciutat dels vianants. 

• S’han convertit urbanitzacions en 
zones de 20 km/h, per aturar els 
excessos de velocitat i adequar la ve-
locitat màxima a l'amplada d'aquests 
carrers, i zones escolars en zones 
de 30 km/h.

• S’ha intervingut per millorar la se-
guretat de la cruïlla de l’avinguda de 
les Escoles, el carrer del Parnal, el ca-
rrer Prat Gran i el carrer Santa Anna a 
l'espera d'una solució definitiva.

• S’han instal·lat bandes reducto-
res de velocitat en zones conflicti-
ves de circulació i punts negres i s'han 
creat passos de vianants nous.

• S'han creat noves zones d'esta-
cionament de bicicletes.

• S’ha realitzat un projecte d’acces-
sibilitat universal de l’avinguda 
del Fener. Les conclusions de l'estudi 
ja s'han implementat en d’altres in-
drets de la parròquia.

MANTENIMENT

S’ha millorat la seguretat de la 
cruïlla de l’avinguda de les 

Escoles i el carrer Santa Anna i 
s’han instal·lat semàfors i bandes 

reductores de velocitat

14
MOBILITAT
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BARRIS

Hem atès barris que fins 
ara estaven oblidats

15
El Comú d’Escaldes-Engordany no 
només ha atès les necessitats de les 
zones de la parròquia més concorre-
gudes. També ha estat atent a les 
mancances que tenen alguns barris 
que fins ara havien estat oblidats. 
Aquest és el cas de Fiter i Rossell, 
un indret en el qual s’han impulsat 
diferents iniciatives encaminades a 
generar-hi activitat, dotar-lo de ser-
veis i millorar la qualitat de vida de les 
veïnes i veïns.

• S’estan executant les obres de la 
xarxa de separatives de l’avingu-
da Fiter i Rossell entre Cerqueda i 
Escaler i Pessebre. Amb la intervenció 
s'aprofita per embellir l’avinguda i 
ampliar les voravies, que passaran 
a tenir entre 3 i 5 metres d’ample en 
alguns punts, i es canviaran els fa-
nals. Amb aquests treballs es dona 
compliment al conveni signat el 2005 
entre el Comú d’Escaldes-Engordany i 
el Govern, que fixava un termini per a 
la construcció de la xarxa separativa 
d’aigües residuals i pluvials. Ara es vol 

El Centre Social i Recreatiu de Fiter i Rossell acull 
l'espai de formació artística la Llanterna.

posar fil a l’agulla en aquesta matèria, 
que té un impacte directe en la qua-
litat de l’aigua dels rius i el medi am-
bient. Un altre motiu per fer aquestes 
obres és la construcció de la xarxa de 
calor i fred que FEDA projecta a la 
parròquia i que permetrà als habitat-
ges de la zona accedir a un servei de 
calefacció més sostenible i econòmic. 
Les obres de la xarxa separativa de 
Fiter i Rossell van arrencar el 20 de 
setembre i tenen un cost de 2,3 mi-
lions d’euros.

• La connexió entre l'avinguda Fiter i 
Rossell i la carretera dels Vilars serà 
més accessible gràcies a la instal·la-
ció de dos ascensors.

• S’ha creat un espai de formació 
artística al Centre Social i Recreatiu 
de Fiter i Rossell, la Llanterna. Això 
ha fet que s’hagi traslladat l’escola de 
música i els espais d’art a aquest edi-
fici. Tot plegat permet gaudir de més 
espai i millors instal·lacions per al 
desenvolupament d’aquestes activi-
tats. L’objectiu del Comú és potenciar 
l’escola de música i els espais d’art 
amb la implementació del projecte 
al mateix temps que es genera acti-
vitat al barri. Per facilitar l’accés a la 
Llanterna s’ha posat a disposició dels 
alumnes un bus llançadora gratuït en-
tre el Parc de la Mola i Fiter i Rossell 
durant les hores en què s'imparteixen 
les classes.  

La Llanterna, un espai de
formació, permetrà generar

activitat al barri

Fiter i Rossell tindrà voravies més amples un 

i embelliment de l'avinguda

cop estiguin enllestides les obres de reforma
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CORONAVIRUS

El Comú ha respost a les 
necessitats de la ciutadania des 
de l’esclat de la Covid-19

Una de les primeres situacions que 
l’equip comunal va haver d’afrontar va 
ser l’esclat de la pandèmia de corona-
virus. El Comú d’Escaldes-Engordany 
hi va donar resposta garantint l’atenció 
a la ciutadania, principalment la que es 
trobava en una situació més complica-
da, i el manteniment dels serveis. 

• Durant el confinament, el Comú va 
oferir acompanyament a la gent gran 
aïllada (del 18 de març al 16 de juny). 
Es van contactar 2.016 persones i es 
va fer un seguiment diari de 70. Moltes 
d’aquestes persones van destacar que 
això ajudava a superar el sentiment de 
soledat.  

Els treballadors del Comú van ser essen-
cials en el funcionament de l’stop lab.

El Comú d’Escaldes-Engordany va 

contactar 2.016 persones que vivien soles i es 

va fer un seguiment diari de 7017
• Diferents departaments comunals 
van oferir suport tècnic i logístic als 
stop labs durant el mes de maig del 
2020. Això va suposar per al personal 
del Comú un gran esforç. Van ser 28 
dies de jornades que s'allargaven del 
matí al vespre, de dilluns a diumenge, 
per donar resposta a la urgència. Al 
desembre del 2021 també van col·la-
borar amb el Govern en la distribució 
dels tests d'antígens a la població. 

• Durant el confinament, els agents 
de circulació van estar a primera lí-
nia les 24 hores del dia i en aquells 
moments difícils van animar i donar 
escalf a la població ballant el ‘Baby 
Shark’ i van felicitar l’aniversari 
de 85 infants de la parròquia. Tam-
bé l’escola bressol i l’espai lleure van 
mantenir el contacte amb els infants 
confinats.

• El personal de neteja de la via públi-
ca va ser essencial i va treballar diària-
ment per mantenir la parròquia neta 
desinfectant bancs, baranes i parcs 
infantils.

• Es van crear diverses activitats a 
les xarxes socials vinculades als espais 
culturals d’Escaldes-Engordany sota el 
títol La cultura entra a casa teva per 
entretenir els infants confinats. També 
es van impulsar les accions Arxivem la 
Covid i Fem fora el Covid i des de Jo-
ventut es va treballar en diverses pro-
postes a través de les xarxes socials 
per assegurar la comunicació amb els 
joves.

• Es van adaptar a la pandèmia els 
actes tradicionals, com ara l’espai web 
per fer la Festa de la parròquia vir-
tual i el Sant Jordi Virtual.

S'ha apropat 
l’esport a 
tothom

ACTIVITAT FÍSICA

El 6 de setembre del 2021 es va inau- 
gurar el circuit reformat de BTT 
d’Engolasters.

Entre el juny del 2020 i l'octubre 
del 2021, tenint en compte que els 
aforaments es van limitar arran de 
la Covid-19, el Comú va eliminar els 
abonaments de les piscines i el gim-
nàs i els va substituir pel pagament 
per ús.

Usuaris a les instal·lacions 
esportives comunals.

16
com les diferents escoles esportives i 
les activitats a les piscines, el gimnàs 
i el rocòdrom. 

A banda s’han impulsat activitats 
esportives al carrer (es va fer una 
sessió de zumba, per exemple), que 
tenen un caràcter intergeneracional i 
persegueixen promocionar l’activitat 
física. 

A més, s'ha continuat i ampliat l'or-
ganització d'esdeveniments es-
portius, com ara diferents curses 
(un exemple són l'Andorra Fitness 
Challenge i l'Olympus Race Andorra)

Durant el 2020 i el 2021 s’han boni-
ficat 356.404 euros de les activitats 
esportives.

A més, s'han concedit 246.523 eu-
ros en subvencions a entitats. Cal 
destacar que s’han mantingut les 
subvencions a les entitats esporti-
ves, que s’atorguen en funció de la 
base, tot i que s’han reduït el nom-
bre d’inscrits com a conseqüència de 
la pandèmia de coronavirus.

El Comú també ha organitzat l’Escal-
des Tardor, l’Escola de neu, els Es-
ports de Pasqua i l’Escaldes-Estiu així 
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ADMINISTRACIÓ
L’objectiu del Comú d’Escaldes-Engor-
dany és reduir el temps que la ciuta-
dania passa en interlocució amb l’ad-
ministració. Per això ha implementat 
diferents mesures encaminades a as-
solir aquesta fita.

• La mitjana per obtenir una resposta 
del Comú era d’un mes i mig i ara es 
dona resposta en dos dies per a tots 
els certificats excepte els que són per a 
subvencions. En aquest cas el termini 
és d’una setmana.

• Es treballa en la implantació de l’ad-
ministració electrònica. En breu es 
podran fer els certificats de residència 18

i convivència a través de la plataforma 
electrònica.

• S’han fet els tràmits i formacions per 
poder fer el registre de signatura 
electrònica des del Comú d'Escal-
des-Engordany.

• S’han executat treballs de reforma de 
l’edifici comunal. Les obres han permès 
adaptar els espais a una època de 
treball digital i han garantit que els 
treballadors públics puguin desenvolu-
par la seva tasca en unes condicions 
dignes. A més, la reforma ha fet que 
els sistemes informàtics operin en una 
velocitat pròpia del segle XXI.

En breu es podran fer

certificats a través d’internet

Les instal·lacions del servei de Tràmits del Comú d’Escal-
des-Engordany s’han adaptat a les necessitats.

S'han agilitzat els tràmits 
i s'ha millorat l’atenció a 
la ciutadania

El Comú d’Escaldes-Engordany 
ha passat de tardar un mes i mig 

en donar resposta als certificats a        
fer-ho en tan sols dos dies
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El Comú d’Escaldes-Engordany està 
en una situació privilegiada amb un 
endeutament de 8,4 milions a finals 
del 2021, el 28,9% del límit legal

FINANCES

19
L’endeutament del Comú d’Escal-
des-Engordany era de 8,4 milions 
d'euros a finals del 2021 i es trobava 
al 28,9% del llindar màxim permès 
per la llei, fixat en el 200%. Això por-
ta a concloure que el Comú d’Escal-
des-Engordany està en una situació 
privilegiada respecte de la resta de 
comuns del Principat.

Així doncs, malgrat que s’esperava 
una caiguda dels ingressos a causa de 
la Covid-19, durant l'exercici 2020 es 
van incrementar sobretot arran dels 
ingressos provinents de la construc-
ció. Les despeses de funcionament, 
de la seva banda, es van contenir 
com a conseqüència de l'evolució de 
la pandèmia. 

Per a aquest 2022, s'ha aprovat un 
pressupost de 33,5 milions, un 2,2% 
inferior que el del 2021. Els comptes 
mantenen les polítiques socials i de 
reactivació de l'economia, atesa la si-
tuació econòmica d’incertesa deriva-
da de la crisi sanitària, i recullen un 
nivell d’inversió equilibrat i assumible 
per les finances comunals, que puja a 
7,8 milions. Entre les inversions més 
destacades hi ha el projecte Caldes, 
l’aparcament de l’església, l'ampliació 
de la llar de la gent gran i les millores 
i reparacions d'altres instal·lacions co-
munals. A més s'actua per optimitzar 
els recursos humans del Comú amb 
l'objectiu de garantir un millor servei a 
la població i avançar cap a una admi-
nistració moderna i eficient.

Hem fet una gestió 
escrupolosa dels 

diners públics

El pressupost del 2022
manté les polítiques socials i 

de reactivació econòmica

Vista de la parròquia d'Escal-
des-Engordany.
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Estem a l’escolta 
de la ciutadania

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El Comú d’Escaldes-Engordany ha 
creat la figura del conseller de ba-
rri, que té la funció d’interlocutor de la 
ciutadania. Aquesta mesura és una via 
més per impulsar iniciatives de parti-
cipació en diferents àmbits, treballant 
sempre de forma transversal amb tots 
els departaments i serveis comunals. 

La tasca s’ha distribuït entre els con-
sellers de comú de la majoria, que 
afegeixen aquesta funció a les que ja 
assumien des de principis de mandat.

Els ciutadans i ciutadanes poden con-
tactar el conseller del seu barri a tra-
vés del correu electrònic i exposar-li 
qualsevol neguit o proposta, o bé con-
certar una reunió.

Tanmateix, la cònsol major i el cònsol 
menor continuaran estant a l’escolta 
de la ciutadania, tal com han fet fins 
ara.

A més, el Comú d’Escaldes-Engordany 
ha informat i convidat a participar les 
entitats socials i professionals i la ma-
teixa ciutadania en els projectes més 
destacats que s’han impulsat. En són 
un exemple el projecte Caldes i les 
obres de construcció de la xarxa se-
parativa d’aigües pluvials i residuals i 
embelliment de l’avinguda Fiter i Ros-
sell.

Distribució dels consellers de 
barri.

20 Cèlia Vendrell Serra 
Consellera de barri dels Vilars  
i Can Diumenge (1)
cvendrell@e-e.ad 

Meritxell Massoni Rossell
Consellera de barri de La Pla-
na, Engolasters, Can Noguer i 
La Solana (4)
mmassoni@e-e.ad

Antoni Fernández Ortega 
Conseller de barri de la part 
alta –des del pont d’Engor-
dany fins a la plaça Sta Anna i 
Creu Blanca– (7)
tfernandez@e-e.ad

Magda Mata Font 
Consellera de barri de Sant Jau-
me, Engordany, Sa Calma, Guem, 
Hortalets de Ribot i Hortalets del 
Guem (2)
mmata@e-e.ad

Josep Batalla Camacho 
Conseller de barri del Centre 
d’Escaldes –des de l’avinguda 
Carlemany cap al Fener i Boï-
gues– (5)
jbatalla@e-e.ad

Rosa Gili Casals
Cònsol major

Joao Lima Pereira
Conseller de barri del Clot 
d’Emprivat, Prat Gran i Prat 
del Roure (3)
jlima@e-e.ad

Valentí Closa Rodríguez
Conseller de barri de Fiter i 
Rossell (6)
vclosa@e-e.ad

Joaquim Dolsa Moya 
Cònsol menor
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