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de juny del 1978.
Els delegats per-
manents dels co-

prínceps, Gregori Creus per la
part episcopal, i Francis Boot
per la part francesa, signen i
publiquen el decret número
78-9, pel qual “per divisió de
la parròquia d’Andorra la Ve-
lla es crea la parròquia de les
Escaldes-Engordany, amb la
personalitat i atribucions prò-
pies d’aquesta institució del
Principat”. El document, amb
prou feines de dues pàgines
d’extensió, donava per fi res-
posta a una llarga reivindica-

ció escaldenca: el quart d’Es-
caldes i el quart d’Andorra la
Vella, que entre tots dos con-
formaven la parròquia d’Ando-
rra, esdevenien dues parrò-
quies independents.

Per tant, i a efectes pràc-
tics, no es va crear una parrò-
quia, sinó dues. “El 1978
desapareix la parròquia d’An-
dorra i s’originen dues parrò-

quies noves, el que abans ha-
vien estat quarts”, explica al
respecte l’ex-cònsol escal-
denc i actual cap de Govern,
Toni Martí. “Sempre he dit
que no sols va néixer la par-
ròquia d’Escaldes-Engordany,
també la d’Andorra la Vella
per desaparició de la d’Andor-
ra”, afegeix.

El 14 de juny del
1978 es feia efectiva
la divisió de la
parròquia d’Andorra

En realitat neixien
dues parròquies:
Escaldes-Engordany i
Andorra la Vella

14

DE QUART A
PARRÒQUIA
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Els primers indicis de reivindicació d’independència, en
aquest cas religiosa, se situen l’any 1925. El 8 de fe-
brer, el quart d’Escaldes-Engordany demana al bisbe
Justí Guitart la creació d’una vicaria independent d’An-
dorra si no era possible constituir una nova parròquia.

PETICIÓ AL BISBE JUSTÍ GUITART EL 1925

Els antecedents!
Magí Maestre col·locant la primera pedra del nou comú, el 23 de juliol del 1978. ANA / FÈLIX PEIG
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Arran del decret dels dele-
gats permanents, el Consell
General passava automàtica-
ment de tenir 24 consellers
(quatre per cadascuna de les
sis parròquies), a tenir-ne 28.
El document fixava, de fet,
els mecanismes per triar els
nous parlamentaris: “Els
MM.II. Consellers elegits dar -
rerament pels hbles. Quarts
d’Andorra la Vella i Les Escal-
des-Engordany representaran,
respectivament, en el si del
M.I. Consell General, les Pa-
rròquies d’Andorra la Vella i
Escaldes-Engordany, junta-
ment amb dos altres MM.II.
consellers per cadascuna
d’aquestes Parròquies, l’elec-
ció dels quals deuria tenir
lloc dins el termini d’un mes i
mig”.

El text també establia que el
mandat dels nous consellers
“durarà fins l’any 1981, per
al M.I. Conseller que en la
respectiva parròquia obtingui
major nombre de vots, i fins
l’any 1979 per al M.I. Conse-
ller General que el segueixi
en nombre de vots”. 

El dia anterior a aquesta
proclamació de l’autonomia

l

El maig del 1934, el quart d’Escaldes-Engordany acorda
presentar una petició al comú d’Andorra “a fi que cada
quart pugués regir-se i administrar-se segons les seves
necessitats”. A partir d’aquí, s’inicia un procés que cul-
mina amb una major autonomia dels dos quarts. 

MAJOR AUTONOMIA ADMINISTRATIVA

Pas endavant!

Una carta del bisbe
Martí Alanis donava a
Escaldes autonomia
eclesiàstica

Celebració a la plaça de la Creu Blanca, amb presència de les autoritats. ANA / FÈLIX PEIG
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política d’Escaldes-Engordany,
és a dir el 13 de juny, la par -
ròquia ja va obtenir la inde-
pendència eclesiàstica. Joan
Martí Alanis, en condició de
bisbe, no de Copríncep, reco-
neix mitjançant una carta la
divisió de les dues parrò-
quies: “En ús de la nostra po-
testat ordinària hem decidit
dividir i dividim la Parròquia
de Sant Esteve d’Andorra la
Vella, i erigir i erigim la nova

Parròquia de Les Escaldes
amb el títol de Sant Pere Màr-
tir, independent de la seva
matriu i amb la personalitat i
prerrogatives canòniques que
en Dret li pertanyen. Els lí-
mits de les dues Parròquies
seran els mateixos que els
politico-administratius”. 

SORPRESA A PERPINYÀ
Malgrat que ja feia anys que
políticament es treballava en

la separació dels dos quarts
d’Andorra, el decret dels dele-
gats permanents va agafar,
en certa manera, per sorpre-
sa els principals pares de la

parròquia escaldenca. Magí
Maestre, aleshores president
del quart d’Escaldes i cònsol
menor d’Andorra, ho recorda-
va en una recent entrevista al
Diari: pocs dies abans que es
fes públic el decret, va anar a
visitar el delegat Francis Boot
a Perpinyà, al costat d’Octavi
Font, Dot Martí i Estanislau
Sangrà. L’objectiu era fer
pressió perquè es promul-
gués el text. 

Una delegació va
viatjar a Perpinyà
sense saber que el
decret ja estava firmat

El 23 de juliol del 1978, durant la festa de proclamació de la nova
parròquia d’Escaldes-Engordany, el cònsol Magí Maestre va col·locar
la primera pedra d’una futura casa comuna que mai no es va arribar
a erigir. La ubicació era a la plaça de la Creu Blanca, on antigament
hi havia hagut la seu del quart. Mentrestant, les oficines del comú es
van traslladar, provisionalment, al carrer Copríncep De Gaulle, d’on ja
no es van moure fins que la seu comunal es va traslladar a les ac-
tuals instal·lacions del Parc de la Mola, inicialment concebudes com
a centre sociocultural.

LA CASA COMUNA QUE MAI NO VA SER

La curiositat!

El síndic general Julià Reig i el cònsol Magí Maestre, durant la missa a Sant Pere Màrtir.
ANA / FÈLIX PEIG
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El que no sabien, però, és
que ja estava rubricat. “El de-
legat ens va rebre molt bé i li
vam demanar si seria possi-
ble prendre la decisió al més
aviat possible. I en aquell ma-
teix moment ens va dir: ‘però
si això ja està firmat!’”, reme-
morava Maestre en aquesta
entrevista. “L’alegria va ser
immensa. Ningú no s’ho es-
perava”, va agregar.

“Que com es va viure el
moment? Doncs amb molta

satisfacció”, evoca per la se-
va banda Estanislau Sangrà,
aleshores conseller general.
Amb tot, i vist amb la pers-
pectiva que atorga el temps,

puntualitza que “des del punt
de vista administratiu, la co-
sa va canviar poc”, perquè
“el funcionament dels dos
quarts ja era força indepen-

dent. Nosaltres estàvem
acostumats a administrar-nos
per separat”. Sigui com sigui,
hi afegeix Sangrà, “vam fer
una bona festa. Un aplec en-

tre tots els escaldencs per
celebrar com calia la constitu-
ció de la nova parròquia”.

La celebració, però, encara
es faria esperar. Tot i que

El funcionament
dels quarts ja era
força independent
abans de la separació

Magí Maestre fent entrega dels nous calzes de Sant Pere Màrtir. ANA / FÈLIX PEIG

FÓRMULES MAGISTRALS I DERMOFARMÀCIA

FARMÀCIA MORTÉS
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anualment la creació de la
parròquia es commemora el
diumenge posterior al 14 de
juny, en aquest cas la festa
gran es va fer el 23 de juliol
del 1978. Va obrir la diada
una missa per donar la ben-
vinguda a la nova divisió ecle-
siàstica, en què el comú va
regalar a l’església noves
campanes i nous calzes. Tot
seguit, es va col·locar la pri-
mera pedra d’una casa comu-
na que mai va arribar a cons-
truir-se [vegeu requadre de la
pàgina 6], i a continuació es
va fer un dinar popular i una
ballada de sardanes. 

El caràcter festiu de la jor-
nada contrastava, en certa

manera, amb les no poques
dificultats que es van viure
durant el llarg procés de divi-
sió dels dos quarts de la ca-
pital. L’oposició no va venir
tant de part d’Andorra la Vella
com de parròquies més peti-
tes, que veien amb recel que
es passés de sis a set admi-
nistracions. “Hi va haver una
lluita molt important en
aquest sentit, en una proble-
màtica que es va tornar a
reproduir després amb la
Constitució: les parròquies
his  tòriques no volien perdre
pes”, comenta l’empresari
escaldenc Josep Baliellas.

De la mateixa manera, el
conseller general demòcrata
Miquel Aleix recorda que “les
parròquies petites volien que
se seguís amb el model tradi-
cional de sis corporacions”.
Durant un temps, apunta, “es
va debatre sobre si es mante-
nia aquesta estructura de sis
parròquies, però amb majorExterior de Sant Pere Màrtir, durant la diada. ANA / FÈLIX PEIG

L’oposició a la
separació va venir
sobretot de les
parròquies petites 
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representativitat de la d’An-
dorra al Consell General, o si
se’n creava una altra. Les
dues opcions es van posar
sobre la taula, però els dele-
gats permanents es van de-
cantar per fer una setena par -
ròquia”. 

UN ANHEL CONSTANT
Aleix recorda que “l’anhel
d’Escaldes-Engordany per ser

parròquia sempre hi havia es-
tat. Potser amb major o me-
nor intensitat segons els
anys, però la reivindicació
era una constant”. I al final,
fins i tot Andorra la Vella es
va sumar a la demanda. “Al
cap i a la fi, també volia te-
nir una major representativi-
tat, per això tots els conse-
llers de l’antiga parròquia
d’Andorra van fer pressió

prop dels Coprínceps, en con-
siderar que no era just que la
majoria de la població andor -

rana d’aquell moment tingués
la mateixa representació que
una parròquia petita”, asse -
nyala el conseller general.

El creixement demogràfic
de la parròquia durant els
anys cinquanta i seixanta.
Aquesta va ser la clau de
volta per justificar –més en-
llà de parroquialismes i de
sentiments de pertinença a
un territori diferenciat d’An-

Finalment, fins i tot
Andorra la Vella es va
sumar a la demanda
escaldenca

Brindis del síndic Julià Reig amb els delegats dels coprínceps Gregori Creus (esquerra) i Francis Boot.
ANA / FÈLIX PEIG
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dorra la Vella– la independèn-
cia política i administrativa
d’Escaldes-Engordany. Des
d’aquest punt de vista, resul-
tava xocant que parròquies
petites com Canillo o Ordino
tinguessin el mateix nombre
de consellers generals –qua-
tre cadascuna– que la super-
parròquia central, on es con-
centrava més del 60 per cent
de la població  andorrana.
“La creació d’una parròquia
independent era una cosa lò-

gica i normal”, apunta al res-
pecte Josep Baliellas. “Sem-
pre he pensat que calia posar
fi a aquest problema: Escal-
des i Andorra la Vella, amb la

màxima població, només tení-
em quatre consellers, mentre
que parròquies més petites
tenien exactament la mateixa
representació. Hi va haver

una lluita molt important per
aconseguir-ho”, recorda. 

Per aquest motiu, ja onze
anys abans de la creació de
la parròquia d’Escaldes-En-

gordany, el 1967, i després
de diversos intents infructuo-
sos per dur a terme una refor-
ma institucional que atorgués
major representació parla-

El 1967 la parròquia
sol·licita als
coprínceps poder tenir
major representació

Un multitudinari dinar va donar la benvinguda a la nova parròquia. ANA / FÈLIX PEIG
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mentària a la parròquia cen-
tral, els membres del comú
d’Andorra acorden de mane-
ra unànime facultar els còn-
sols major i menor i els con-
sellers major i menor –Eduard
Molné, Josep Torrallardona,
Celestí Serra i Ricard Salva-
dó, respectivament– fer arri-
bar una petició formal a les
delegacions permanents dels
coprínceps. 

En el text, profusament do-
cumentat amb dades esta-
dístiques sobre l’evolució de-
mogràfica del país, incloent
les del darrer cens oficial en
curs, es ressaltava que la
mitjana per parròquia era de
1.054 habitants, i que la par -
ròquia d’Andorra en tenia
aleshores 10.290. En aquest
sentit, “si per 1.054 habi-
tants tenen les altres parrò-
quies una representació al
M. I. Consell General de qua-
tre M. I. consellers cadascu-
na; per 10.290 habitants, li
correspon a Andorra, si es
vol respectar la deguda pro-
porció i obtenir la justa repre-
sentació proporcional, 39
consellers”, ressaltava.

La petició no es fonamen-
tava tan sols en els aspectes
demogràfics, sinó també en
criteris financers. A l’enten-
dre dels demandants, calia
tenir present el fort creixe-
ment exponencial que, des
del punt de vista econòmic,
havia experimentat la parrò-
quia durant els anys ante-
riors. Un pes específic que

havia de ser tingut en comp-
te, ja que “si s’atengués els
[aspectes] menys importants,
els materials i crematístics,
revelats pel nombre d’establi-
ments mercantils, hotels,
consum de fluid elèctric (el
80% del total), telèfons ins-
tal·lats (el 85% del total), et-
cètera, la majoria fora encara
més aclaparadora [que l’es-

trictament poblacional]”.
Així mateix, el text denun-

cia també que els habitants
de la parròquia d’Andorra
“paguen més dels dos terços
del total pagat pels andor -
rans. El mateix es pot dir dels
habitants estrangers. I si
aquests pagaments abans no
tenien importància, l’any
1942 passaven a ésser

250.000 pessetes i aquest
any han depassat, de molt,
els cent milions”, subratllava
l’escrit, per continuar de ma-
nera encara més contundent
en la denúncia del “predomini
constant de la minoria sobre
la majoria. Subjugació que re-
pugna al criteri humà i va con-
tra l’essència de totes les
lleis divines i humanes”. 

Per proporció, a la
parròquia central li
haurien correspost 39
consellers generals

El criteri financer, a
més del demogràfic,
també pesava en la
reivindicació

ANA / FÈLIX PEIGMagí Maestre adreçant-se als assistents a la celebració.
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La vehement reivindicació
no va caure en sac foradat. El
16 d’agost del 1968, els co-
prínceps acorden, mitjançant
decret, duplicar el nombre de
consellers generals de la par -
ròquia d’Andorra, passant de
quatre a vuit. Per tant, el Con-
sell General hauria de tenir, a
partir d’aleshores, 28 parla-
mentaris en lloc dels 24 tradi-
cionals.

Però el fet que la petició
fos atesa pels coprínceps i
resolta positivament, no es
va traduir, ni de bon tros, en
una aplicació efectiva del
que manava el decret. Al
contrari, la majoria del Con-
sell General es va mostrar
reticent a aplicar la resolu-
ció dels coprínceps, que al-
terava de manera significati-
va una ancestral estructura

de les institucions andorra-
nes. I de poc van servir els
moviments i les reclamacions
reiterades dels representants

de la parròquia d’Andorra
–dins i fora de les fronteres
del Principat–, perquè es do-
nés compliment al que mana-
ven els caps d’Estat. Mentre
el procés per aplicar aques-
ta solució s’anava allargant i
enquistant –i mentre la cor-
da s’anava tensant de mica
en mica–, la idea que els
quarts d’Andor ra la Vella i
Escaldes-Engordany esdevin-

Un decret pel qual el
Consell passava de
24 a 28 parlamentaris
mai es va aplicar

ANA / FÈLIX PEIGEls nous consellers generals prenent possessió després de la creació de la parròquia d’Escaldes-Engordany.
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guessin dues par ròquies inde-
pendents cobrava cada vega-
da més força.

BOICOT PARLAMENTARI
Els moments de màxima ten-
sió política es van viure, de
manera especial, durant l’any
anterior a la creació de la par -
ròquia d’Escaldes-Engordany.
Aquell 1977 va estar marcat
pel boicot deliberat dels con-
sellers de la parròquia d’An-
dorra a les sessions del Con-
sell General. “Durant aquell
any van bloquejar un parell o
tres de plens”, evoca Miquel
Aleix. “Si es produïa la no as-
sistència dels consellers d’u-
na parròquia no es podia pro-
cedir a celebrar el consell.
Això va precipitar la recerca
d’una solució”, agrega.

Estanislau Sangrà també
rememora aquelles protes-
tes. “Els consellers de la par -
ròquia d’Andorra vam dir: ‘No
anem al Consell fins que això Detall de l’escut de l’antic quart d’Escaldes-Engordany. ANA / FÈLIX PEIG
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es resolgui.’ Així que vam es-
tar algunes sessions sense
anar a Casa de la Vall”.

La decisió va ser presa
des de la mateixa corporació
de la capital. En una sessió
extraordinària celebrada el
14 de febrer del 1976, el co-
mú d’Andorra acordava “de-
manar als molt il·lustres con-
sellers generals de la
parròquia que, a partir de la
data d’avui, cessin d’assistir
a les sessions del M. I. Con-

sell General fins i tant no si-
gui definitivament resolt
aquest greu problema de re-
presentativitat, equilibri i jus-
tícia que afecta la parròquia

d’Andorra”. De la mateixa
manera, en una reunió del
quart d’Escaldes-Engordany
celebrada dos dies abans, es
va instar els dos consellers

generals escaldencs –Esta-
nislau Sangrà i Dot Martí–
“que deixin d’assistir a les
sessions del M. I. Consell Ge-
neral” fins que no s’obtin-

gués una major representació
parlamentària.

Finalment, la parròquia
d’Escaldes va aconseguir ser
una realitat en el marc del

La separació de la
parròquia es va dur a
terme aprofitant la
reforma institucional

Foto de família dels consellers generals. ANA / FÈLIX PEIG
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procés de reforma de les ins-
titucions andorranes iniciat
pels delegats dels coprínceps
el 1977, i que va culminar el
1981 amb la creació, per pri-
mera vegada a la història
d’Andorra, d’un consell exe-
cutiu, amb Òscar Ribas com
a cap de Govern. 

“Dins el fracàs que va re-
presentar la reforma de les
institucions, es va aconseguir
crear Escaldes-Engordany par -
ròquia, per decret dels coprín-
ceps”, comenta l’ex-conseller
general Ramon Canut. Ales-
hores integrant d’un grup po-
lític anomenat Unió de Ciuta-
dans per al Progrés i
l’Administració (UCPA) –i que
ja el 1978 va posar sobre la
taula la necessitat de dotar
Andorra d’una Constitució–,
Canut insisteix que “la parrò-
quia va ser una conseqüència
d’aquest fracàs de la reforma
de les institucions. Els coprín-
ceps, per dir que havien fet

alguna cosa, van convertir Es-
caldes-Engordany en parrò-
quia”. 

En tot cas, el polític escal-
denc creu que la nova confi-
guració del Consell va apor-
tar també aspectes positius
pel que fa a política nacio-
nal. “Amb Escaldes-Engor-
dany i Andorra la Vella consti-
tuïdes ja com dues
corporacions del tot indepen-
dents, el Consell General ja
no podia formar majories dei-
xant de banda les dues pa-
rròquies centrals. Quan no-
més n’era una, era més fàcil
no tenir-la en compte. Això ja
va representar un avança-
ment important.”

Eleccions a la parròquia. ANA / FÈLIX PEIG

La nova configuració
del Consell evitava
majories contra les
parròquies centrals

REAL
ESTATEAndorra

Av. del Pessebre, 52, baixos  /  AD700 Escaldes-Engordany  /  T. +367 812 115  /  grupguem@andorra.ad  /  www.grupguem.ad
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Una de les persones que
van viure de primera mà la
recta final del procés de
constitució de la parròquia va
ser l’excònsol i ex-síndic ge-
neral Josep Maria Beal. I as-
segura que mai va estar del
tot d’acord en la manera com
es van fer les coses. “En cer-
ta manera vaig estar en dis-
conformitat amb el procés,
tot i que no ho manifesto
massa”, confessa. 

Per quin motiu? Al seu en-
tendre, “es va aprofitar per
fer-ho passar en un moment
donat que no era el correcte,
pel meu gust”. En aquest
sentit, recorda que “el que
s’estava duent a terme era la
reforma de les institucions
nacionals”, però en canvi, a
Escaldes, “algú per interes-
sos polítics va col·locar entre-
mig el tema de la parròquia.
Evidentment, en el moment
de les votacions, la gent de la
parròquia es va decantar Jornada electoral a Escaldes-Engordany. ANA / FÈLIX PEIG
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massivament per aquesta
proposta”.

En opinió de Beal, “el que
calia en aquell moment era
mirar pel conjunt del país. I
potser el tema de la parrò-
quia d’Escaldes-Engordany
hauria caigut en un moment o
altre”. I malgrat que “tothom
es va mostrar molt content,
potser les coses no s’haurien
d’haver fet d’aquella manera.
Es va fer una jugada política”,
insisteix.

La reforma de les institu-
cions va arribar després de
quatre anys de consultes po-
pulars i innombrables reu-
nions de poble. La primera

votació es va celebrar el 28
d’octubre del 1977, amb sis
propostes sobre la taula:
quatre del Consell General,
una presentada conjuntament

pel comú de la Massana i el
quart d’Escaldes-Engordany
–i que incloïa la creació de la
nova parròquia–, i la conegu-
da com a Solució número 6,

presentada per un grup de
polítics més progressistes.
La dispersió dels resultats va
obligar a fer una segona volta
entre les dues més votades:

Una de les propostes
de reforma de les
institucions incloïa la
nova parròquia

La mesa durant les primeres eleccions a la parròquia. ANA / FÈLIX PEIG
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la mateixa número 6, i la con-
junta de la Massana i Escal-
des. Josep Maria Beal, defen-
sor aleshores de la Solució
número 6, recorda que “tot -
hom va votar massivament
l’altra proposta, i evident-
ment a Escaldes, també”.

En concret, dels 706 es-
caldencs que tenien dret a
vot, 516 van acudir a les ur-
nes. 389 electors van decan-
tar-se pel text proposat per la
corporació massanenca i el
quart d’Escaldes-Engordany.
La Solució número 6, en can-
vi, obté només 82 sufragis. A
banda, es van registrar qua-
tre vots en blanc i 11 de
nuls.

A partir d’aquí, el Consell
General aprova dotze punts
per gestionar-los amb els co-
prínceps, que donarien pas al
document conegut com Me-
mòria de Reforma Institucio-
nal. En tot cas, la publicació
del decret dels delegats per-
manents pel qual la parròquia
d’Andorra es divideix per do-
nar lloc a la nova parròquia
d’Escaldes-Engordany seria
qüestió de mesos.

UN PROCÉS NATURAL
Tot i els obstacles, les dificul-
tats amb què Escaldes es va
topar per assolir la plena au-
tonomia política, a ulls ac-
tuals la culminació del pro-
cés, es veu com quelcom
més aviat natural. L’excònsol
i ara cap de Govern, Toni Mar-
tí –també fill de Dot Martí Pa-
rramon, un dels principals ar-
tífexs d’aquella fita política–,
assegura que “era de calaix”
que Escaldes-Engordany ha-Reunions de poble sobre la reforma institucional. ANA / FÈLIX PEIG

Toni Martí creu que
era “de calaix” que
Escaldes havia
d’esdevenir parròquia
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via d’esdevenir parròquia.
“Se sabia que es trigaria més
o menys, però era una evidèn-
cia que allà on hi havia més
del 50% de la població d’An-
dorra calia major representa-
ció institucional.”

En el mateix sentit s’ex-
pressa el polític i actual direc-
tor de Capesa, Eduard López
Mirmi. “Crec que tot plegat va
ser un procés força natural,
que no va provocar cap dalta-
baix important”, assegura.
“No s’estava parlant de can-
viar de Coprincipat a repúbli-
ca, ni de qüestions delicades
com l’avortament... es tracta-
va simplement d’equilibrar
una mica l’estructura territo-
rial del país”, afegeix. 

López Mirmi valora de ma-
nera especial que “en
aquests 40 anys que han
passat des de la creació de
la parròquia d’Escaldes-En-
gordany ningú no l’ha posada
en qüestió. I això ja és molt, Sala plena de gom a gom durant una de les reunions de poble. ANA / FÈLIX PEIG
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perquè si ningú no qüestiona
una cosa significa que la co-
sa va bé”, ressalta.

De la seva banda, Jacint
Casal –que va ser cònsol ma-
jor d’Escaldes-Engordany en-
tre el 1991 i el 1999– explica
que la reivindicació ja venia
de lluny. El seu pare, que va
ser cònsol a començament
dels anys seixanta, “ja treba-
llava en això, i aleshores ja

es començava a parlar de se-
parar la parròquia central en
dues corporacions diferents”. 

Com es va viure la crea-
ció de la parròquia a casa
seva? “Com el final d’un
procés, que s’havia d’aca-
bar així. No tenia cap sentit
que no acabés d’aquesta
manera, perquè hi havia el
desig de la gent d’Escaldes,
no de separar-se d’Andorra,

sinó de ser parròquia, i que
Andorra la Vella ho fos tam-
bé”.

Casal posa en relleu que
l’antic comú d’Andorra “tenia
uns mecanismes de funciona-
ment que eren feixucs”. Es-
pecialment pel que fa al sis-
tema d’elecció de consellers
i de cònsols: les eleccions
es feien cada dos anys i ser-
vien per renovar la meitat
dels 12 consellers, mentre
els càrrecs de cònsols major
i menor s’alternaven entre

El funcionament de
l’antic comú era
“feixuc”, recorda
Jacint Casal

Celebració de la revetlla de Sant Joan del 1978, amb les autoritats del recentment estrenat comú escaldenc. ANA / FÈLIX PEIG
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un quart i l’altre. En qualse-
vol cas, Casal destaca que
“cada quart tenia molta inde-
pendència respecte a l’altre”.
En aquest sentit, “la partició
pràcticament ja era de facto”,
de manera que “poques vega-
des els consellers d’Escal-
des-Engordany s’oposaven a
alguna cosa que afectés An-
dorra la Vella, ni els d’Andor ra
la Vella s’oposaven a alguna
cosa que afectés només els
escaldencs”. 

Qui va ser successora de
Jacint Casal en el càrrec,
Lydia Magallón –cònsol major
entre els anys 2000 i 2003–,
considera que la proclamació

de la nova parròquia “va ser
el final d’un procés llarg i ma-
durat, que tard o d’hora havia
d’arribar”. En aquest sentit,
opina que “després de créi-

xer Escaldes, pel que fa a po-
blació, urbanisme i establi-
ments turístics, va arribar un
moment en què no tenia sen-
tit estar depenent d’un altre

quart”. Així, des del seu punt
de vista, “era inevitable que
hi hagués gent que finalment
decidís agafar les coses pel
seu costat, que Andorra la Ve-

“No tenia sentit
estar depenent d’un
altre quart”, opina
Lydia Magallón

Ballada de sardanes durant la celebració del 23 de juliol del 1978. ANA / FÈLIX PEIG
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lla anés per la seva banda i
nosaltres anéssim per la nos-
tra”. 

COL·LABORACIÓ MÚTUA
En el mateix sentit, l’actual
consellera socialdemòcrata
al comú d’Escaldes-Engor-
dany, Cèlia Vendrell, opina
que la divisió de l’antiga pa-
rròquia ha permès a les dues
corporacions resultants ges-
tionar millor els respectius
territoris, i alhora treballar
millor conjuntament. “Ens ha-
víem de separar per poder
treballar millor, sempre des
del respecte i la col·laboració
mútua”. I destaca que “ac-
tualment els comuns d’An-

dor ra la Vella i Escaldes-En-
gordany treballen estreta-
ment en molts projectes co-
muns, d’igual a igual”. 

També Toni Martí veu la
creació de la nova parròquia
com una fita que va servir per
deixar enrere “antigues rivali-
tats amb Andorra la Vella”.
Unes rivalitats, agrega, que
“potser es podien entendre
en l’escenari anterior, però no
en l’actual”. A més, el cap de
Govern posa èmfasi en el fet
que de no haver esdevingut
parròquia, Escaldes probable-
ment no hauria pogut desen-
volupar-se com ho ha fet.
“Evidentment no és el mateix
ser quart que ser parròquia. El
fet que es creés la nova par -
ròquia li donava a Escaldes-
Engordany una independència
financera que ha ajudat en el
seu impuls”, remarca.

Magallón és del mateix pa-
rer. Opina que, sense entitat
política pròpia, “a EscaldesUna cobla acompanyant balls tradicionals (1978). ANA / FÈLIX PEIG

La separació ha
permès treballar
millor conjuntament,
apunta Cèlia Vendrell
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segurament hauria estat més
difícil dur a terme determi-
nats projectes”, tant des del
punt de vista urbanístic com
d’infraestructures turísti-
ques. I posa l’exemple de
Caldea, una de les principals
senyes d’identitat de la par -
ròquia. “Un Caldea s’havia
de fer en un moment o altre,
perquè era una llàstima tenir
aquest potencial d’aigua ter-
mal i no aprofitar-lo.” I afe-
geix que “potser les coses
haurien anat a diferent ritme
sense un comú d’Escaldes-
Engordany”. En aquest sen-
tit, “el fet de ser parròquia i
tenir aquesta capacitat de
decisió més directa, ha fet
que les coses hagin anat
més ràpid”.

En conjunt, Lydia Magallón
considera que l’evolució de
la parròquia en aquests qua-
ranta anys ha estat “molt po-
sitiva”, perquè “s’ha millorat
la qualitat de vida de tots els
ciutadans, s’han donat nous
serveis que potser no hi
eren abans, i s’ha treballat
per millorar els que ja exis-
tien”. Això no ha fet, però,

que Escaldes hagi perdut el
caràcter familiar que sempre
l’ha caracteritzada. “Tothom
s’hi troba molt a gust, i fins i
tot gent que n’havia marxat
ha acabat tornant. Hem con-
servat l’esperit de barri on
tot hom es coneix i s’ajuda”,
ressalta l’excònsol. 

També Cèlia Vendrell posa
en relleu aquest tret caracte-

rístic a través de les pròpies
vivències personals: “Vaig
marxar d’Andorra a estudiar,
als 18 anys. Quan vaig tor-
nar, al país, no podia conce-
bre el fet de viure en una al-
tra par ròquia que no fos
Escaldes-Engordany”. I su-
bratlla: “Crec que em costa-
ria menys marxar del país
que marxar de la parròquia.”

Vendrell també destaca
com Escaldes-Engordany
sem pre ha tingut més “in-
quietuds” que la resta de pa-
r ròquies. “Hi ha hagut inicia-
tives com la Unió Proturisme,
o el Festival Internacional de
Jazz, que han demostrat que
aquí hi havia uns neguits que
potser en aquella època no
es veien en altres parrò-

quies”, argumenta la conse-
llera socialdemòcrata.

PIONERS DEL TURISME
De la seva banda, Jacint Ca-
sal comenta que Escaldes
sempre ha mostrat voluntat
de ser pionera en l’àmbit tu-
rístic. “Tradicionalment, hem
estat més avançats, perquè
abans que es fessin les pri-

Projectes clau com
Caldea potser
haurien trigat més a
esdevenir realitat

La parròquia sempre
ha mostrat més
inquietuds des del
punt de vista turístic

ANA / FÈLIX PEIGAplec a Sant Miquel d’Engolasters, el 1978.



Viatges a mida
Viatges de noces
Viatges acompanyats
Circuits culturals
Especialistes en creuers
Sol i platja
Grups

INFORMACIÓ I RESERVES
Av. del Fener, 21

(Baixada de la Policia)
AD700 Escaldes-Engordany

Principat d’Andorra
Tel.: +376 810 400

giramon@andorra.ad

Viatja amb

nosaltres.
..



40è ANIVERSARI D’ESCALDES-ENGORDANY30

meres pistes d’esquí al país,
Escaldes ja rebia visitants de
tot arreu que venien a gaudir
de les aigües termals”, apun-
ta. “Escaldes era la ciutat tu-
rística, mentre que Andorra la
Vella tenia més pes polític per
la capitalitat. Són dues pers-
pectives completament diver-
gents”, afirma.

La cònsol major actual, Tri-
ni Marín, també ressalta que
“gràcies a l’aigua termal va
arribar molt turisme estranger
a Escaldes. Molts propietaris
van ser valents i van construir
hotels, sobretot a la part al-
ta”, el que va propiciar “un rà-
pid desenvolupament del nu-
cli”. A partir d’aquí, “un grup
de persones va veure que Es-
caldes podia esdevenir una
parròquia més, van treballar

perquè fos així i el temps els
va donar la raó”. 

Ara, el comú retrà home-
natge a les persones que van
fer possible la creació de la
parròquia en el marc dels ac-
tes de celebració del 40è ani-
versari, amb un acte al Prat
del Roure. També a través de
l’exposició Escaldes-Engor-
dany 1978. El procés de crea-
ció d’una parròquia, que es
pot veure al passeig de l’Ar-
naldeta i que recull imatges i
documents d’aquestes quatre
dècades d’història. I també
amb una sèrie documental de
13 capítols, que s’emetrà els
dijous per ATV, per “mostrar
d’on venim i fins on hem arri-
bat”, conclou Marín. 

Trini Marín destaca
l’aigua termal com el
gran actiu del turisme
a Escaldes

El comú homenatjarà 
les persones que van
fer possible la creació
de la parròquia

El Ball de Santa Anna. Festa major d’Escaldes-Engordany del 1978.
ANA / FÈLIX PEIG
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2018

L’ARTÈRIA CENTRAL d’Escaldes-Engordany vis-
ta a través de diferents imatges de final dels
anys setanta. A dalt, el tram inferior de l’avin-
guda. A la dreta, a l’altura de l’hotel Valira. A
baix, l’antiga plaça Coprínceps, amb la caracte-
rística oficina de turisme, i l’establiment Sussi,
encara en actiu avui dia.

L’AVINGUDA CARLEMANY
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LES NOVES CAMPANES

2018

EL NOU COMÚ d’Es-
caldes-Engordany va
obsequiar l’església
Sant Pere Màrtir amb
nous calzes i noves
campanes. La deci-
sió es va prendre el
mateix any de creació
de la parròquia, el
1978, però les cam-
panes no hi van arri-
bar fins al 1981. El
Copríncep Joan Martí
Alanis i el síndic Es-
tanislau Sangrà van
presidir la cerimònia.
El cònsol era Octavi
Font.
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Av. Miquel Mateu, borda Mandicó, 2
AD700 ESCALDES-ENGORDANY

Mòbil: +376 329 897
Fax: +376 827 727

Av. del Fener, 24 - AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel.: +376 861 810 - Mòbil: +376 327 810

CUINA DE MERCAT - MENÚ DIARI MIGDIA I NIT
MENÚ DEGUSTACIÓ - MENÚ PER A CELÍACS

MENÚ VEGETARIÀ - CARTA

Diumenge

tancat

MENÚ VEGETTARIÀ - CAR
CIÓ - MENÚ PER A CELÍAAMENÚ DEGUSTTA
T - MENÚ DIARI MIGDIA I NICAAT - MENÚ DIARI MIGDIA I NIA DE MERCUIN

el.: +376 861 810 - Mòbil: +376 327 810TTel.: +376 861 810 - Mòbil: +376 327 810
AD700 ESCALDES-ENGORDANY, 24 - . del FenervA

ATTAARIÀ - CAR
CSMENÚ PER A CELÍA

TENÚ DIARI MIGDIA I NI

- Mòbil: +376 327 810
0 ESCALDES-ENGORDANY

Av. del Fener, núm. 16 - AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel.: +376 822 345 - apimi@andorra.ad - www.apimi.com

Venda al detall i a l’engròs
Av. del Pessebre, 92. AD700 Escaldes-Engordany

Tel.: +376 864 345 - +376 394 802

Qualitat per excel·lència

Carnisseria
dels
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EL COPRÍNCEP FRANCÈS Valéry Giscard d’Es-
taing va visitar Escaldes-Engordany l’octubre
del 1978, pocs mesos després de la constitu-
ció de la parròquia. A dalt, les autoritats espe-
rant l’arribada del cap d’Estat. A la dreta, els
dos coprínceps. A baix, imatge del 1967 durant
la visita del Copríncep Charles De Gaulle.

VISITES INSTITUCIONALS
JOAN BURGUÉS MARTISELLA



MODA PREMAMÀ I BEBÈ
0-14 anys

Carrer Ciutat de Sabadell, 21·Local 1
AD700 Escaldes-Engordany
Principat d’Andorra
Tel.:+376 759 696

Venda exclusiva a la botiga de

Av. del Pont de la Tosca
Ed. Marquet, local 2 

AD700 Escaldes-Engordany - tallercim@andorra.ad

PERRUQUERIA
HOME - DONA

TEL.: +376 850 013

Av. del Pessebre, 94, baixos 
 AD700 ESCALDES-ENGORDANY              vaneestilo@hotmail.com

Av. del Fener, 22, baixos
AD700 Escaldes-Engordany

Tel.: +376 747 311
Principat d’Andorra

53 ANYS AL VOSTRE COSTAT!

Plats cuinats per emportar
Pollastres i conills a l’ast
Espatlles de xai

Av. Fiter i Rossell, 7
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel.: +376 823 609

tarcuina er empor r

823 609
CALDES-ENGORDANY
Rossell, 7

tlles de xai
stres i conills a l’ast

tarcuinat per empor

Y

r
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LA CAVALCADA DE REIS

2018

L’ANY 1989 es va ce-
lebrar el 25è aniver-
sari d’una de les prin-
cipals activitats
organitzades per la
Unió Proturisme d’Es-
caldes-Engordany, la
cavalcada de Reis,
que aleshores es feia
separadament de la
d’Andorra la Vella. El
conseller general Dot
Martí va rebre la in-
sígnia d’or de l’asso-
ciació en reconeixe-
ment per la tasca en
favor de la cavalcada
(a dalt a la dreta).

JOAN BURGUÉS MARTISELLA



Seguirem a prop vostre, nova adreça a partir de l’1 d’agost

Av. de les Escoles, 31, planta 2A, porta 22  ·  AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel.: +376 862 944  ·  Fax: +376 865 270  ·  www.musitronicand.comel.: +376 862 944  ·  Fax: +376 865 270  ·  wwwTTel.: +376 862 944  ·  Fax: +376 865 270  ·  www

. de les Escoles, 31, planta 2A, porvAAv

Seguirem a prop vostre, nova adreça a par

+376 862 944  ·  Fax: +376 865 270  ·  www
s Escoles, 31, planta 2A, por

uirem a prop vostre, nova adreça a par

.musitronicand.com76 865 270  ·  www
ta 22  ·  AD700 ESCALDES-ENGORDANYor

tir de l’1 d’agostova adreça a par

onicand.com
ES-ENGORDANY

’1 d’agost

Avinguda Carlemany, 91
Tel.: +376 866 177

AD700 ESCALDES-ENGORDANY

C/ Isabel Sandy, 4, 2n 1a
AD700 Escaldes-Engordany

Tel.: +376 861 932
Principat d’Andorra

TRACTAMENTS FACIALS
I CORPORALS

Camí d’Engolasters · Tel.: +376823 390
AD700 ESCALDES-ENGORDANY

Principat d’Andorra

Camí d’Ensucaranes, núm. 3
Casa Galitxó, baixos
AD700 Escaldes-Engordany
Principat d’Andorra

Tel.: +376 868 834
Fax: +376 829 034

Mòbil: +376 327 613
consdarocha@andorra.ad



EL FESTIVAL DE JAZZ

2018

UNA DE LES GRANS
cites culturals de la
parròquia va ser el
Festival internacional
de Jazz, que es va co-
mençar a celebrar el
1985. A dalt, Tete
Montoliu, padrí del
festival, amb altres
convidats i el cònsol,
Josep Maria Beal. A
l’esquerra, el pianista
Fats Domino en plena
actuació. A baix, el
públic assistent a un
dels concerts i una
desfilada per l’avingu-
da Carlemany.

JOAN BURGUÉS MARTISELLA
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Av. de les Escoles, núm 30, PB, local 4. Casa Sucarana
AD700 ESCALDES - ENGORDANY
(PRINCIPAT D’ANDORRA)
Tel.: +(376) 85 47 50 Fax: +(376) 85 47 40 
gestoria@gamundi.ad · www.gamundi.ad
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