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El moment de l’entrega de les claus de l’alberg de la Baronia.

jonathan gil

Universitat

La Universitat d’Andorra 
(UdA) serà present per pri-
mer cop a la Fira del llibre 
de València, que se celebra 
entre el 20 d’abril i l’1 de 
maig als jardins de Vivers. La  
51a edició del certamen ser-
virà per difondre la producció 
editorial de l’UdA, que en-
guany presenta dues novetats: 
L’entorn comunicatiu d’Andorra, 
d’Univers Bertrana, i Patrimo-
ni cultural d’Andorra, de Cristi-
na Yáñez. El primer d’aquests  
llibres posa a l’abast del públic 
els coneixements essencials 
sobre l’entorn comunicatiu 
del Principat d’Andorra fent 
un èmfasi especial en les lí-
nies principals de la història 
i l’estructura dels mitjans de 
comunicació de masses al país 
pirinenc. El segon vol donar 
a conèixer la gestió, conser-
vació i difusió del patrimoni 
cultural andorrà, així com els 
instruments formatius que 
permetin entendre les claus 
interpretatives. Els dos autors 
participaran en la signatura 
de llibres programada en el 
marc de la fira de Sant Jordi 
que tindrà lloc a Sant Julià de 
Lòria, que se celebrarà aquest 
dissabte a la plaça Laurèdia 
entre les onze del matí i dos 
quarts de dues del migdia.

L’UdA serà 
present a la Fira 
del llibre 
de València

Redacció
andorra la vella

tradicions

Per celebrar la diada de Sant 
Jordi, Ordino ha preparat di-
verses activitats com un taller 
de manualitats infantils, un 
contacontes, un berenar i un 
quinto a la Casa Pairal, així 
com promocions especials per 
a les persones que es vulguin 
fer sòcies del centre espor-
tiu d’Ordino. En paral·lel, hi 
haurà venda ambulant de ro-
ses a càrrec dels alumnes de 
l’Escola Andorrana de Segona 
Ensenyança i de la Francesa, i  
totes les persones que visitin 
la biblioteca comunal rebran 
un obsequi. 

Ordino celebra 
Sant Jordi 
amb diverses 
activitats

Redacció
andorra la vella

Després que al novembre es 
va adjudicar la gestió de l’al-
berg de la Baronia d’Encamp, el 
Comú va lliurar ahir les claus a 
les empreses Bomosa, Bio Bio i 
Restaurants i Escola d’Esports 
d’Aventura Roc Roi. La conces-
sió de l’equipament esportiu 
és per quinze anys. L’alberg 
obrirà aquest estiu per atendre 
la campanya de colònies de la 
parròquia i està previst que al 
setembre comencin les obres 
per a l’adequació de la casa com 
a ecohotel. Més enllà de la ges-
tió de l’alberg, Bomosa i la unió 
temporal d’empreses plantegen 
un centre turístic referent a An-
dorra, de turisme de qualitat, 
sostenible i amb valors socials.  

El conseller de Joventut, 
Esports i Turisme d’Encamp, 
Xavier Fernández, i Turi Mora, 
fundador de la societat filantrò-
pica Bomosa, juntament amb 
Gemma Riu, directora general 
de la societat, van entregar ahir 
les claus de l’alberg de la Baro-
nia. L’adjudicació resolta el no-
vembre  passat per a la gestió i 
explotació de la casa de colòni-
es de la Baronia i dels Cortals 
d’Aventura implica el pagament 
al Comú d’un cànon fix anual de 
6.000 euros i un cànon variable 

del 4% dels ingressos bruts. El 
concurs fixa un descompte del 
15% per als clubs i associacions 
de la parròquia, i 23 euros per 
infant i monitor de les colònies 
organitzades pel Comú.  

Les empreses andorranes 
Bomosa i Bio Bio, a la part de 
gestió de l’alberg, i la catalana 
Roc Roi es comprometen, com 
fixa el conveni, a fer una in-
versió de 500.000 euros però, 
segons la directora general de 
Bomosa, Gemma Riu, la inver-
sió serà molt superior a la fixada 
en el concurs. I és que Bomosa 
planteja un ambiciós programa 
d’explotació de l’alberg per con-
vertir-lo en un ecohostel, seguint 
l’experiència que el grup andorrà 
té a Barcelona. “Perseguim aju-

dar el Comú a impulsar turisme 
de qualitat, visitants preocupats 
per la natura, que tinguin inqui-
etuds i de nivell cultural alt”, as-
senyala la directora general.  

Per impulsar l’ecohostel es 
preveu obres a partir de l’agost 
incrementant la inversió pre-
vista “amb unes reformes signi-
ficatives”, complint i respectant 
al màxim aspectes com la soste-
nibilitat i la cura pel medi ambi-
ent. Després de les colònies del 
juliol, es preveu que comencin 
els treballs amb l’objectiu que el 
nou complex estigui en funcio-
nament a principis del 2017.  Pel 
que fa a la capacitat, es mantin-
drà en 54 places, però es preveu 
incrementar-la amb deu cúpules 
geodèsiques. A banda de l’equip 

que conduirà l’equipament tu-
rístic, es preveu que hi treballin 
més de deu persones. Des del 
punt de vista de la comercialitza-
ció i el públic, l’empresa planteja 
fixar paquets que persegueixin 
captar un públic objectiu inte-
ressat en l’ecologia i la natura. 

El conseller de Joventut, 
Esports i Turisme d’Encamp, 
Xavier Fernández, va qualificar 
el projecte d’“il·lusionant” i va 
assegurar que encaixa perfecta-
ment amb les línies de treball del 
Comú per desestacionalitzar la 
temporada turística. En aquest 
sentit, Fernández va assenyalar 
que “estem potenciant les instal-
lacions esportives com Prada de 
Moles, a més d’activitats com el 
Tour, la Purito, la Spartan Race 
i l’Overland, i la Fira de vehicles 
4x4”.  Fernández considera que 
el projecte que es planteja farà 
que la Baronia sigui “una de les 
entrades més espectaculars de 
la vall de Madriu”. A més va re-
cordar que els esforços del Comú 
s’encaminen a desestacionalit-
zar el turisme reivindicant l’exis-
tència dels equipaments per fer-
ho possible. “Tenim les pistes i el 
Funicamp en aquesta estació in-
termèdia. Tenim un turisme fix 
d’hivern a les quatre estacions, 
però aquest també és un país 
d’estiu”, va assenyalar. 

L’alberg de la Baronia vol esdevenir  
un referent en turisme sostenible
La intenció és que el complex es posi en funcionament a principis del 2017 amb 54 places

encamp

Agències
encamp


