
Pas Grau posa en
marxa l’estació
d’esquí argentina
d’El Calafate
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Els pares dels infants que han
anat fins ara a l’esplai El Xiulet
han sol·licitat al comú que perme-
ti l’obertura del centre fins al se-
tembre, donant així una mica més
de marge per poder triar la futura
destinació dels menuts. Així ho
van demanar durant una reunió
amb responsables comunals, que
s’han compromès a estudiar la
qüestió i a donar una resposta
aquesta mateixa setmana.

Pas Grau Internacional ha posat
en marxa el complex Calafate
Mountain Park, una nova estació
d’esquí argentina que ocupa dot-
ze hectàrees de terreny i disposa
de telecadira de dues places, tele-
corda i un tapís. És el primer pro-
jecte en què la firma lligada a
Saetde, la societat que explota les
pistes del Pas de la Casa i Grau
Roig, s’hi involucra des de bon
començament.

El comú estudia la
petició dels pares
perquè El Xiulet
pugui obrir a l’estiu
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COMUNICACIÓ Kedadouche envia una nota verbal al Govern per demanar si hi havia cap dificultat per celebrar
l’enllaç. RESPOSTA L’executiu manté que la legació diplomàtica és territori francès i s’hi aplica la legislació gal·la.

Una parella gai es casarà 
a l’ambaixada francesa
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Dos centenars de padrins van omplir ahir a la
tarda la plaça del Poble per dur a terme diverses
pràctiques esportives. La jornada estava organit-
zada pel Comitè Olímpic Andorrà (COA) en el

marc d’Esport per a tothom, de Solidaritat Olím-
pica. El programa inclou exercicis per estimular
les articulacions, potenciar l’activitat intel·lec-
tual o corregir les males postures.
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Poca efectivitat del pla d’ajut a la rehabilitació
PEls arquitectes evidencien que el programa actual és massa feixuc en l’àmbit administratiu
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La candidatura arribarà
a la Unesco al març
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Cap queixa dels mestres
pel projecte de l’iPad 2
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La majoria dels assistents ja esta-
ven familiaritzats, però, amb una
activitat física regular. “M’encanta
fer esport, des que em vaig jubilar
camino cada dia i vaig al gimnàs”, va
explicar Anna Teruel, qui va remar-
car que la sessió també li va perme-
tre “conèixer moltes coses noves”.

D’altres, com per exemple la Mag-
da Baella, de 74 anys, destacaven la
importància de fer exercici com a
mesura per combatre dolences prò-
pies de la vellesa. En el seu cas, l’ar-
trosi. “Un dia a la setmana ja vaig a
la piscina, i un altre a caminar, però
avui he après a fer exercicis per a les

articulacions, que m’aniran molt
bé”, va comentar. 

Amb bones dosis de sentit de
l’humor, Enric Torres comentava
que el dolor que pateix sovint al ge-
noll i als braços no li impedeix estar
en bona forma. “Tinc dos horts i
amb això ja em moc molt, i també
m’agrada caminar; m’esforço tant
com puc, ja se sap que en certes
edats qui no té un all té una ceba.”

D’altres participants es mostraven
eufòrics. “Em sembla de conya, par-
lant clar”, va indicar Carlos Duran,
de 71 anys, per a qui iniciatives com
la d’ahir “serveixen molt per activar
la gent gran”. La seva dona, Dolors
Rosell, de 66 anys, va destacar que
“des que estem jubilats és quan més
gaudim de la vida. Sempre que
vèiem persones grans assegudes als
bancs ens pensàvem que ens avor -
riríem en arribar al retir, però ara
ens falten hores: sortim a caminar,
d’excursió, anem a ballar... no pa-
rem”. Amb tot, va admetre que “si no
et prens seriosament l’esport, quan
et fas gran és fàcil que que et tornis
mandrós”. 

’esport no és patrimoni
exclusiu dels joves. Més
enllà dels 65 anys, tam-
bé hi ha cabuda per a

l’activitat física. Si no, que ho pre-
guntin als més de 200 padrins que
ahir a la tarda es van aplegar a la
plaça del Poble de la capital, en el
marc d’una jornada organitzada pel
Comitè Olímpic Andorrà dins el
progama Esport per a tothom, i que
va estar precedida per una sessió te-
òrica a càrrec del doctor en educa-
ció física Antonio Casimiro.

Dividits en cinc grups que anaven
treballant diferents exercicis de for-
ma rotatòria, i sota l’atenta mirada
dels monitors –i dels treballadors de
la Creu Roja–, els participants van
poder descobrir noves maneres d’e-
xercitar les articulacions, de corre-
gir les males postures que s’adqui-
reixen amb l’edat o de potenciar els
processos cognitius mentre es fa
gimnàstica, entre d’altres. 

Els ‘superiaios’

L
JORDI SALAZAR

Andorra la Vella

Més de 200 padrins participen en una iniciati-
va per promoure l’exercici físic entre les per-
sones de la tercera edat. El programa inclou

exercicis per estimular les articulacions, po-
tenciar l’activitat intel·lectual o corregir les
males postures. 

La majoria
d’assistents ja

estaven avesats
a fer esport

L’exercici pot
anar des de

caminar fins a
conrear un hort

Destaquen
com l’activitat
“activa molt la

gent gran”
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