
Des de l’Associació de comerciants del 
Centre Històric d’Andorra la Vella som 
molt conscients de les dificultats a les 
quals ens enfrontem en aquests 
moments. 


El final del model de país i el pes de la 
crisi econòmica que ens ha sacsejat els 
darrers anys, no donen gaire marge a 
l’optimisme. 


Tanmateix, som conscients que en 
aquests moments, més que mai, és 
quan hem de fer pinya, per defensar 
una altra manera de fer les coses i 
mirar de donar més i millor servei als 
nostres clients. 


Per tal de fer-ho possible, comptem 
amb una eina importantíssima, com és 
el Pla Estratègic del Centre Històric 
d’Andorra la Vella. 


Un full de ruta, que tenim la sort de 
poder tirar endavant gràcies al suport 
del Comú d’Andorra la Vella, el Govern 

d’Andorra, la Cambra de Comerç i 
Andorra Turisme. 


Els resultats d’aquest pla estratègic 
arribaran, transformant 
profundament el centre històric i 
revitalitzant-ne tots els actors.  

Però aquesta és una feina de la qual es 
veuran els resultats a mig i llarg termini, 
i que requereix de paciència i- no ens 
enganyem- d’altres mesures 
immediates per fer front al dia a dia. 


És per aquest motiu, que els darrers 
mesos hem tirat endavant tot un seguit 
d’accions i contactes per tal de generar 
el màxim de sinèrgies en diferents 
àmbits, que ens permetin anar 
construint, pas a pas, un Centre 
Històric potent, basat en els nostres 
valors identitaris i pròsper per a tots i 
totes els que en formem part.


Amb aquest desig, arrenquem un nou 
any. 


Amb la voluntat que el 2019 ens porti 
nous reptes de futur i la concreció de 
les accions que s’estan desenvolupant 
des de l’Associació en benefici de tots.


Estem a la vostra disposició per tot allò 
que pugueu necessitar i us recordem 
que podeu fer arribar les vostres 
propostes a info@centrehistoric.ad. 


2018 
Desembre 

ACCHAV

Cada mes, l’Associació es reuneix amb 
el Comitè Executiu del PECH per posar 
sobre la taula les necessitats del Centre 
Històric i per anar implementant les 
propostes recollides en el Pla 
Estratègic. Entre altres, la remodelació 
de les places del Centre Històric, o la 
millora de la pavimentació, que 
començarà la setmana vinent.

El 2019 ens 
espera amb: 

Novetats

Reformes


Reptes

“El Contrapàs” Sergi Mas. Foto: Armand Pedrós

La feina continua 
L’any 2018 ha estat un any complicat, per això, més enllà de la important tasca desenvolupada a 
través del Pla Estratègic, estem buscant més complicitats i solucions.
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>>Tots els detalls, pg. 3

Algunes de les activitats més 
representatives i exitoses del Centre 
Històric es consoliden. És el cas del 
Jambo, la Nit de Copes o el Mercat de 
la Vall. D’altres, s’estan concretant per 
tal que ajudin a convertir el Centre 
Històric en un pol d’atracció turístic i 
comercial per la gent de dins i de fora 
del país.

Activitats 
Continuen el Jambo, la Nit de 
Copes i el Mercat de la Vall

>>En teniu imatges pg. 4 



Increment de les Quotes 2018


A canvi de tots els ajuts que es reben 
des de les Institucions per a finançar 
l’execució del PECH- més de  48.000 € 
- l’associació està obligada a aportar 
al finançament del PECH  un total de 
6.017€. 


Això, sumat al fet que hi ha 3.060€ de 
depeses corrents que estan fora del 
PECH i no estan finançades per cap 
ajut i sumat al fet que la recaptació per 
la quota general de 60 €/any ascendiria 
a només a 5.040 €, ens obliga a 
augmentar la recaptació per quotes de 
soci en 4.620 € per a poder equilibrar el 
pressupost amb un petit superàvit de 
583 € per l’any 2019. 


Això representa augmentar la quota 
actual de 60 €/any en 55 €/any, fins a 
arribar a una quota total de 115 €/any.


En aquest sentit s’apunta, que si 
s’analitza de prop, representa menys de 
deu euros al mes, que permeten avui 
als socis:


>Disposar d’un local


>Assessorament personalitzat


>Totes les activitats que patrocina el 
Comú d’Andorra la Vella 


>La participació directa en la presa de 
decisions a través del Comitè Executiu 
del Pla Estratègic.


“La quota del 2019 
es passarà 

fraccionada els 
mesos de març i 

novembre de 2019, 
per facilitar el 

pagament, tal i com 
ens han demanat 

nombrosos associats i 
associades.” 

En aquests moments es mira de trobar 
la fòrmula per tancar acords amb 
possibles patrocinadors.

Balanç de feina feta


El dia 17 de setembre, a les 20h30, a la 
sala d’actes del Centre Cultural La 
Llacuna d’Andorra la Vella, se celebra, 
en segona convocatòria, l’Assemblea 
General Ordinària de l’Associació de 
Comerciants del Centre Històric 
d’Andorra la Vella. 


Entre els punts destacats de la trobada, 
cal fer menció de l’aprovació de 
l’increment de les quotes dels 
associats, així com la presentació dels 
comptes i del resum de totes les 
activitats, millores i reformes 
implementades durant l’any 2017 i 
impulsades durant aquest any, 2018.


En el decurs de l’Assemblea, es posa 
de manifest la necessitat de millorar la 
comunicació entre els associats i 
incrementar l’ús de les Xarxes Socials i 
altres eines de màrqueting digital per tal  
de millorar la visibilitat dels comerciants 
del Centre Històric d’Andorra la Vella.


Assemblea General Ordinària 
L’increment de les quotes i els avenços del PECH, dos dels punts destacats de la trobada

Passem comptes

La Comunicació


Després de fer un petit resum de tot 
allò implementat l’any 2017, s’enceta 
nova etapa en la que la prioritat serà 
obrir  les portes al diàleg i a la difusió 
de les activitats de tots els socis. Per 
facilitar- encara més- aquest diàleg, el 
local de l’associació està obert a les 

demandes dels socis i oferirà atenció 
personalitzada i assessorament de 
dilluns a dijous de les deu del matí a les 
12 del migdia, o bé concertant una cita 
prèvia trucant per telèfon, al 849.420. 


La Dinamització 

Es fa un repàs de les activitats 
desenvolupades els darrers mesos. 


Tothom coincideix que és important 
apostar per activitats originals que 
aportin moviment i flux de visitants al 
barri. 


Algunes activitats com la Nit de Copes, 
el Jambo i d’altres, funcionen molt bé. 


Altres, com la Nit de Tapes, o el Mercat 
del Dissabte cal millorar-les en un o 
altre sentit. 


D’altra banda, bona part dels associats 
van manifestat no estar conformes amb 
els períodes de Rebaixes decretats per 
Govern. En aquest sentit, l’Associació 
va presentar una carta al ministeri, per 
tal de reduir la durada del període de 
Rebaixes. Malauradament la proposta 
no serà tinguda en compte aquest any.


Dins el catàleg d’activitats, n’hi ha que 
es potenciaran en properes edicions. 

És el cas del festival de Cinema Ull Nu, 
la nit del Blues i d’altres.


Nit de copes  

Es proposa de fer-ne dues l’any vinent 
ajustant el pressupost si el Comú 
d’Andorra la Vella hi està d’acord.


La Presidenta, Anna Riberaygua i el Tresorer, Enric Bartumeu obren la sessió.

Alguns dels socis presents

Nous serveis pels associats 
L’Associació ofereix un servei gratuït d’assessorament pels associats i en breu es faran cursets per 
implementar i millorar la comunicació online dels comerços del Centre Històric

Quotes 2019 
Més facilitats de pagament

“L’Associació ofereix 
atenció i 

assessorament 
personalitzat als seus 

integrants”



Canvis Circulació


Des de dissabte, 17 de novembre, i fins 
el 30 de novembre la circulació de 
l’avinguda Príncep Benlloch és només 
en sentit ascendent. Es tracta d’una 
prova pilot per limitar a un únic sentit 
de pujada un tram de la circulació de 
l’avinguda Príncep Benlloch: des de la 
cruïlla amb la Baixada del Molí fins a la 
cruïlla amb el carrer Ciutat de Valls. 


La cònsol major, Conxita Marsol, ha 
explicat que la mesura es pren a 
demanda d’una part de veïns i 
propietaris de la zona i que va lligada al 
projecte d’embelliment de l’avinguda 
Príncep Benlloch. 


El projecte de remodelació, que es 
planteja a la zona a partir de les 
demandes d’un sector important de 
propietaris i comerciants del barri, 
contempla l’embelliment del carrer amb 
l’eixamplament de les voravies i fer un 
sentit únic de circulació. 


En qualsevol cas, la decisió encara no 
està tancada, pendent també dels 
diferents estudis de mobilitat en curs a 
la vall central. 


Espais Buits- Propostes


S’estan mantenint reunions amb 
entitats bancàries per fer propostes 
concretes d’ocupació als baixos de les 
entitats.


Es planificaran també amb els 
propietaris per mirar de donar sortida 
als locals buits, especialment a Príncep 
Benlloch.


Es demana la millora de la neteja i 
l’impuls de mesures de rehabilitació al 
C/les Canals, La Llacuna, Cinto 
Tremosa i Dr. Nequi.


Les reaccions han 
estat molt diverses I 

segurament es 
buscarà un equilibri, 
vist les queixes que 

han rebut dels 
diferents comerços 

de la zona.

El Centre Històric d’Andorra la Vella és una àrea on 
s’identifica la història del país. 


Això vol dir que pel seu impacte, l’anàlisi i propostes han 
d’anar més enllà de ser considerat un àmbit de comerç de 
proximitat i d’activitat de centre de serveis andorrà; per 
passar a ser el centre neuràlgic de la vida andorrana, amb 
atractiu també per la gent que visita Andorra i que sovint es 
mouen per àrees properes.


No obstant la situació actual no dona cap atractivitat 
comercial, ni cap valor afegit a un client extern; tot i els 
esforços que en accions de dinamització s’han estat 
efectuant en els darreres anys, però que potser han estat més 
presents pel públic andorrà.


Tots els centres ciutats són ara per ara àrees molt vulnerables 
i fràgils; en definitiva, projecten l’evolució social i per tant 
també la pateixen.


El PECH


Aquest document recull el treball d’anàlisi i diagnosi per tal de	
plantejar les accions adequades i posar les bases pel 
reposicionament del Centre Històric d’Andorra.


Aquesta és una iniciativa que surt del propi àmbit 
empresarial, i per tant garanteix la implicació dels agents més 
afectats per la seva dinamització econòmica.


Els darrers anys han servit per fer palès tot un conjunt de 
condicionants que no han afavorit que aquesta àrea, en 
relació a altres d’Andorra, hagi trobat el seu lloc i s’hagi 
posicionat.


El resultat de les accions desenvolupades per una banda, i 
les intervencions necessàries no efectuades per altra; ens 
posen de manifest la necessitat de definir una estratègia 
adequada al mix comercial i de serveis existent en aquest 
moment.


La proximitat entre les diferents àrees comercials que 
presenta Andorra, també provoca que des d’una punt de 
vista de dinamització comercial, que una acció d’una àrea 
pugui impactar en positiu i/o negatiu a altres àrees properes.


Precisament es aquest fet el que ens exigeix encara més 
cercar la diferenciació, construir un full de ruta que permeti 
treballar la singularitat del Centre Històric i per tant 
diferenciar-lo d’altres concentracions comercials.


El PECH proposa tot un seguit d’Accions de regeneració i 
impuls econòmic.


En definitiva, aquest treball estableix les estratègies que han 
de servir per:


La millora de l’oferta tant des del punt de vista quantitatiu 
com qualitatiu,


La promoció i difusió de l’oferta comercial i de serveis,


L’augment de la capacitat competitiva de l’àrea, tot reforçant 
les activitats empresarials existents i gestionant la presència 

d’altres amb potencial d’atracció,


La definició dels instruments que permetin la millora de 
l’atracció i la gestió conjunta de tots els elements de 
màrqueting aplicables a l’àrea delimitada,


La regeneració de l’espai urbà a partir del seu 
desenvolupament urbanístic.


El Comitè Executiu és l’encarregat de fer-lo efectiu.


El comitè Executiu del PECH està integrat per la Cònsol Major 
d’Andorra la Vella- qui el presideix-, els consellers de Comerç 
i Urbanisme, un membre d’Andorra Turisme, un membre de la 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i la 
Presidenta i Tresorer de l’Associació de Comerciats del 
Centre Històric d’Andorra la Vella, a més de la Coordinadorae 
l’entitat, que actua en aquest cas com a secretària.

El Pla Estratègic del Centre Històric 
El Comitè Executiu ha començat a treballar aquest any

El PECH

Concurs Nacional de remodelació urbanística


El comú d'Andorra la Vella ha informat que, si bé inicialment 
va decidir prorrogar el termini per presentar-se al concurs per 
a la remodelació del carrer Doctor Vilanova, finalment s’ha 
decidit deixar-lo sense efecte i convocar-ne un de nou de 
manera imminent. 


El comú explica que després de mantenir una reunió amb 22 
arquitectes sol·licitant alguns canvis en el plec de bases, ha 
accedit a modificar-lo i permetre que es puguin presentar 
propostes per tal de fer un pla director (master plan). 


El comú d'Andorra la Vella havia publicat un concurs nacional 
d’idees de la remodelació urbanística del carrer Doctor 
Vilanova, la creació d’un espai públic a la parcel·la de cessió 
del comú d'Andorra la Vella a Prada Casadet, l’embelliment 
de la plaça del Poble i la connexió amb el Centre Històric i el 
centre ciutat. La corporació va rebre una parcel·la de 2.567 
m2 just al davant del Govern fruit d'una cessió anticipada i la 
seva voluntat és construir-hi un element que constitueixi un 
pol d’atracció, trobada i interconnexió del centre 
administratiu, el Centre Històric i el centre ciutat. 


Per aquest motiu, en aquest concurs d'idees s'inclou també 
l'embelliment d'aquesta zona. 


Un nou concurs d’idees per fer un pla director (master plan) 
per determinar usos i volums que marcarien les línies a seguir 
a nivell global.


Això inclourà la Plaça Rebés, Plaça Príncep Benlloch i Plaça 
del Poble,  i d’aquí s’extrauran els plans parcials per a cada 
àrea.


Nova Pavimentació


No es farà una actuació extensiva, sinó que es començarà 
per la Placeta Monjó i des d’allà s’aniran implementant els 
nous plafons de granit a la zona que actualment ocupen les 
rajoles de palets. 


Aquesta pavimentació inclourà totes les placetes del Centre 
Històric (Monjó, Consòrcia i Sant Esteve. (Aquesta última 
veurà a més, com es millora l’entorn de l’escultura del 
contrapàs de Sergi Mas, amb gespa i el nou paviment.)


La reforma arribarà fins l’Era Bauró. El carrer de la Vall no es 
tocarà perquè aquest carrer està vinculat al pla de reforma 
que impulsa la sindicatura, el qual ha de publicar-se en breu.


La zona del Puial s’adjudicarà en una nova acció a principis 
de l’any 2019.


Millores urbanístiques 
El nou Master Plan incloura la reforma de les places del CH

“El PECH és el full de ruta que 
ens permet treballar la 

singularitat del Centre Històric i 
diferenciar-lo.”

Circulació 
Príncep Benlloch



Activitats Consolidades i Noves 
activitats en curs. 
Algunes activitats com la Nit de Copes, el Jambo i d’altres, 
funcionen molt bé. Altres, com la Nit de Tapes, o el Mercat del 
Dissabte cal millorar-les en un o altre sentit.  També s’impulsaran 
altres activitats, com el festival de Cinema Ull Nu, la nit del Blues i  
el Red Music Festival.          

Fotos: Comú d’Andorra la Vella

Mantenir el 
que funciona 

Promoure noves 
activitats que generin 

moviment i que 
consolidin la identitat del 

barri.



El Mercat de la Vall 
Continuem apostant pel Mercat de la Vall.  

Fa unes setmanes hi va haver una trobada amb les responsables 
del Comú d’Andorra la Vella, els i les paradistes i l’Associació, per 
tal d’avaluar els punts forts i buscar solucions als punts febles. 
De cara al 2019 es millorarà la distribució de les parades, la 
comunicació i la difusió de l’esdedeveniment. 

Fotos: Comú d’Andorra la Vella

Millorar la 
comunicació 

Donar a conèixer els 
artistes i artesans del 

país a través d’un mercat 
únic.



Un Centre Històric Atractiu 
Tenim molts atractius 

Les Falles, així com altres activitats de caire popular i tradicional 
com la Festa Major, es vinculen directament al Centre Històric i 
esdevenen trets identitaris que ens donen un caràcter únic. 

Fotos: Comú d’Andorra la Vella 

Cultura i 
Tradició 

Eixos de la nostra 
activitat, en col·laboració 
amb tots els comerços i 

restauradors.



El Poblet de Nadal 2018 
A l’espera de fer balanç amb els firaires, l’afluència de gent ha 
estat força important aquest any 2018.  

Tant a la Plaça del Poble com a les activitats ubicades a la Plaça 
Guillemó. 

Fotos: Comú d’Andorra la Vella 

Nadal al 
Centre 
Històric 

Les activitats en família 
generen moviment al 

barri i bons resultats pels 
comerciants i 
restauradors.



Junts, tenim 
més força 
Una de les fortaleses del nostre 
projecte és la conjunció d’allò 
que és públic,  amb el privat. Els 
darrers mesos hem presentat el 
nostre projecte a diversos actors 
amb qui compartim objectius.És 
el cas de Grans Magatzems 
Pyrénées, amb qui reprenem 
contactes i projectes, la Cambra 
de Comerç i Andorra Turisme.


Sindicatura 
Hores d’ara, a més de les 
reunions periòdiques que 
Mantenim des del PECH amb el 
Comú d’Andorra la Vella, també 
ens hem reunit amb la 
Sindicatura, amb la voluntat que 
siguin un agent actiu en el 
desenvolupament del barri. Ells 
ens han participat de les obres 
que volen implementar als 
entorns de la Casa de la Vall, així 
com de la propera creació de 
noves places d’aparcament a la 
zona. 


També ens hem reunit amb Banc 
de Sabadell, i properament ho 
farem amb la resta d’entitats 
bancàries del país amb 
presència al Centre Històric.


Buscant aliats

Convenis de Col·laboració 
Aquest 2018 també ha permés la signatura del conveni de col·laboració entre l’empresa andorrana 
Tècnica de Sistemes, Cal Peles i el Centre Històric d’Andorra la Vella. I la cessió dels drets de la 
cançó “És el meu barri” de l’artista andorrà Carles Matute, per a un període de dos anys.



Economia, 
Competitivitat 
i Innovació 
El Ministre Gilbert Saboya 
referma el compromís del seu 
ministeri per continuar donant 
suport al PECH. 

Des del Ministeri ens conviden 
a treballar estretament amb 
Actua TECH en el 
desenvolupament de projectes 
innovadors de caire tecnològic 
que facilitin una experiència 
diferent del CH al visitant. 

Cambra de 
Comerç 
Des de l’Associació es dona 
suport a les formacions 
impulsades per la CCISA. La 
darrera,  s’incriu en les 
mesures proposades en el  Pla 
estratègic del turisme de 
compres. Es tracta d’un curs 
valorat en 200€ que s’ofereix 
de manera gratuïta vista la 
importància de 
professionalitzar i dignificar la 
feina del venedor. 

Cultura 
Sobre la taula, el neguit de 
buscar alternatives als 
diferents equipaments 
culturals que deixaran el barri 
a mig termini: Biblioteca 
Nacional i Departament de 
Política Lingüística. 



El Centre 
respon 
Més presència a les xarxes 
socials 
Des del Centre Històric som conscients de la importància de ser 
presents a les xarxes socials. La nostra empremta s’ha multiplicat 
en els darrers mesos i hem augmentat el nombre de seguidors, 
impactes i influència en les tres xarxes en les quals avui som 
presents: 

Twitter:@andorralavella_ 1.154 seguidors 

Facebook:@andorracentrehistoric 1.698 seguidors 

Instagram: @centrehistoric 1.036 seguidors 285 publicacions 

Des de la Coordinació estem oberts a rebre les vostres notificacions, imatges i 
propostes per tal de fer-ne difusió. Les podeu enviar a info@centrehistoric.ad. 

Canvis a la WEB 
Estem millorant la nostra web, i volem donar-li més protagonisme 
als establiments associats. 

En les properes setmanes us contactarem per actualitzar les dades i recollir 
més informació.


Si voleu fer-nos arribar fotografies dels vostres establiments o els logotips de 
la vostra empresa, ho podeu fer a info@centrehistoric.ad


NORMATIVA / INFORMACIÓ D'INTERÈS 

Normes d'ús del local de l'Associació 

  

HORARI i CONTACTE: 

• Atenció al públic: de dilluns a dijous de les 10.00h. a les 12.00 h. 
• Telèfon de contacte: 849 420 
• E-mail: info@centrehistoric.ad 
• Pàgina Web: https://www.centrehistoric.ad/ 

  

UTILITZACIÓ DEL LOCAL: 

• S'utilitzarà únicament i exclusivament per a activitats relacionades 
directament amb l'Associació de Comerciants del Centre Històric 
• Només en podran fer ús la Junta i els Associats, aquests darrers prèvia 
autorització de la Junta 
• Els associats podran deixar informació turística i/o comercial pròpia, validada 
prèviament per la Junta.



Les Associades i Associats 
Hi ha molta feina a fer. Som conscients de les dificultats del 
moment, de la mateixa manera que sabem que junts sumem i 
farem possible fer crèixer- com es mereix- el Centre Històric. 

Gràcies a totes i tots per fer-nos costat! 

Comerç de 
Qualitat 

Servei de 
proximitat



Feliç 2019 
Per un any carregat de 

projectes de futur, 
prosperitat i treball en 

equip.


Gràcies per fer-nos 
costat!


