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Preparem-nos per a 
l’estiu tot gaudint de la 
primavera de Canillo
jugant, cantant, 
compartint, parant 
taula i vivint sorpreses
inoblidables.

Us hi esperem a tots.

Telefoneu al 851 434 o escriviu un mail a colonies.aina@andorra.ad

FESTA DE LA PRIMAVERA, 7 I 8 DE MAIG

de dos quarts de quatre de dissabte
a les tres de diumenge.

PER A TOTS ELS NENS/ES DE 6 A 11 ANYS

El Col·legi d’Arquitectes va fer pú-
blic ahir un comunicat molt crític
amb el plantejament que el Go-
vern ha fet del projecte d’estació
d’autobusos. Després de deixar
clar que celebra que la infraes-
tructura sigui per fi una realitat,
apunta un seguit de deficiències
per les quals considera que l’obra
no s’ha dut a terme de manera
correcta, a banda de denunciar
que “per les seves característi-
ques aquest equipament és digne
d’un concurs d’arquitectura, i així
ho ha fet saber reiteradament la
junta del col·legi al Govern, ver-
balment i per escrit, obtenint res-
postes evasives i promeses ver-
bals de presa en consideració mai
complertes”. 

El col·legi es queixa que el pro-
jecte s’ha tramitat com una am-
pliació de les obres d’urbanitza-
ció de la unitat del Prat del Rull,
de manera que s’ha esquivat el

concurs públic i “s’adjudica a dit
el disseny de l’edifici a la direcció
facultativa de les obres d’urbanit-
zació”. Tanmateix, lamenta d’al-
tres “despropòsits” afegits com
ara que el ministeri de Medi Am-
bient hagi requerit que s’instal·lin
plaques fotovoltaiques a la cober-
ta que no estaven previstes al dis-
seny inicial. La conseqüència,
adverteix, és un projecte executiu
–ara a exposició pública– que
“presenta greus deficiències i fins
i tot incongruències, sens dubte
atribuïbles a una programació
tan capritxosa”. 

El col·legi hi afegeix que l’em-
plaçament a tocar del riu també
requeria d’una atenció especial,
pel seu valor paisatgístic, i asse -

nyala que “tornar a cobrir el Vali-
ra amb construccions no sembla
prudent ni demostra sensibilitat”. 

L’òrgan es lamenta que “l’ex-
clusió deliberada dels arquitec-
tes” del projecte “reflecteix igno-
rància i despreocupació cap a la
població que farà servir aquest
equipament” i acaba concloent
amb paraules molt dures contra
l’executiu, a qui acusa d’haver
“actuat amb poca sensibilitat cul-
tural i social, destil·lant prepotèn-
cia i confiant el resultat final a la
bona fortuna, al desconeixement
i a la inexperiència en l’arquitec-
tura i el paisatge, requisits im-
prescindibles per a un projecte
d’aquesta complexitat i represen-
tativitat”.

Denuncien que s’hagi plantejat com una ampliació del Prat del Rull

Crítiques dels arquitectes al
Govern per l’estació de busos
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EEQUIPAMENTSAACUSEN L’EXECUTIU “D’IGNORÀNCIA” I “DESPREOCUPACIÓ”

El Col·legi d’Arquitectes

carrega contra el Govern

pel projecte de l’estació

d’autobusos que,

assenyala, “presenta greus

deficiències i fins i tot

incongruències”.

XAVIER PUJOL

El període d’inscripcions per a la
Trobada Empresarial al Pirineu,
que compta amb el patrocini, en-
tre d’altres, de Crèdit Andorrà, va
quedar obert ahir. Les jornades

se celebraran el 16 i 17 de juny a
la Seu d’Urgell i enguany reflexio-
naran sobre Decidir en un món
incert. El programa del dia 16
comptarà, entre d’altres, amb
Luis Huete, professor d’IESE, que
pronunciarà la conferència Deci-
dir amb valors. També se celebra-

rà la taula rodona Experiències
empresarials d’èxit amb clau llei-
datana.  

L’endemà l’obertura i conferèn-
cia inaugural serà a càrrec del
president de la Generalitat de Ca-
talunya, Carles Puigdemont, i el
mateix dia també hi intervindrà
l’exdirector del Fons Monetari In-
ternacional, Michel Camdes-
sus,que parlarà sobre Perspecti-
ves per l’economia mundial i el
cas d’Espanya. 

Inscripcions per a la Trobada
Empresarial al Pirineu 
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ECONOMIAASE CELEBRARÀ EL 16 I 17 DE JUNY A LA SEU D’URGELL
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