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DIJOUS, 21 D’OCTUBRE DEL 2010

el Periòdic d’Andorra

CRÈDIT EXTRAORDINARI

NOVES TECNOLOGIES

Més de dos milions d’euros per
completar la xarxa de refugis

Andorra Telecom
amplia l’oferta
bàsica de
televisió via
fibra òptica

El pressupost plurianual preveu la construcció de dos nous refugis guardats al sud
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A

mb l’objectiu de completar la xarxa de refugis
guardats al llarg del sender de Gran Recorregut País (GRP), s’ha aprovat un crèdit extraordinari de 2.097.099 euros amb caràcter plurianual per fer front a les
despeses derivades dels treballs de
millora i de conservació dels refugis
de muntanya del Comapedrosa i Juclar, l’adequació del de Sorteny en
refugi guardat, i la construcció de
dos nous refugis guardats a la zona
sud oriental del país, on actualment
no n’hi ha cap.
Aquestes obres suposaran completar la xarxa de refugis de muntanya, per oferir als usuaris que vulguin fer la volta a Andorra passant
per diversos refugis, una pernoctació en refugis guardats cada dos dies d’excursió.
Aquest any es prioritza la inversió als treballs per a la millora del refugi del Comapedrosa, que suposa
una despesa total de 458.704 euros,
dels quals s’adjudicaran 198.653 a
càrrec del plurianual del 2011.
D’altra banda, es vol adjudicar
l’elaboració de l’estudi del projecte de les obres del refugi de Sorteny,
per un import de 32.049 euros, i dur
a terme l’actuació al refugi guardat
de Juclar, per un import de 5.000 euros, relativa a l’ampliació de les bateries del sistema fotovoltaic, i a la potabilització de l’aigua del consum
humà.
Un cop es disposi del projecte
de les obres del refugi de Sorteny,
es procedirà a licitar-ne les obres i
paral·lelament es licitaran i s’adjudicaran les obres dels dos refugis guardats nous necessaris a la zona sud del
país amb càrrec als plurianuals per
als anys 2011, 2012 i 2013. Aquesta
despesa en xifra en 1.601.347 euros.
En total, dels més de dos milions d’euros del crèdit extraordina-
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JACQUELINE
PRADÈRE TÉ A ARZAK
COM A SOCI D’HONOR
Andorra la Vella q Amb ocasió de
la seva visita a Andorra el passat
6 d’octubre, el famós cuiner i
gastrònom basc Juan Mari Arzak
va realitzar una visita a la família
Pérez, amb qui manté estrets
llaços d’amistat. A més va rebre
i va acceptar el nomenament
de soci i membre d’honor de la
Fundació Jacqueline Pradère,
en presència de la Presidenta i
Vice-Presidenta de la Fundació,
moment que recull la fotografia.
La Fundació es va donar a
conèixer dimarts de manera
oficial.

Andorra Telecom ha ampliat
l’oferta bàsica de televisió via fibra òptica passant dels 62 canals
actuals als 84, mantenint el mateix preu. Igualment, el paquet
Premium Total també ha vist incrementat el nombre de canals
en 14, 11 d’ells en alta definició.
Andorra Telecom ha ampliat els canals del paquet bàsic de
SOM Televisió. Així, el que fins
ara eren els mòduls temàtics Infantil, Sèries i Documentals (amb
un cost mensual de set euros per
mòdul), s’integren al paquet bàsic, de manera que es passa dels
62 canals que hi havia disponibles fins la data a 84 amb aquesta nova oferta. Des de la parapública es van destacar ahir quatre
noves incorporacions provinents
de l’Estat espanyol: Antena 3 Neox, Nova, La Siete i Factoría de Ficción.
D’altra banda, al paquet Premium Total (el que inclou tots els
canals a més de comptar amb els
84 canals del Paquet Bàsic i dels
16 inclosos al paquet Cinema i
Esport, se li afegeixen un total
d’11 canals Alta Definició. A tota
aquesta nova oferta, s’hi han d’incloure dins el paquet Premium +
Total, tres nous canals que fins
ara eren opcionals amb un cost
de cinc euros per canal: el musical Mezzo, el Caza y Pesca i el Playboy TV. H

33 Vista exterior de l’edifici de la Vall de Sorteny.

ri, 1.800.000 euros són a càrrec de
les despeses dels tres anys pròxims,
distribuïts en 600.000 euros per a cada exercici.
100.000 EUROS PER SENYALITZACIÓ /Una

altra partida aprovada mitjançant
crèdit extraordinari és la de 100.000
euros per destinar-los a la inversió
per a la senyalització turística exterior. Després d’haver dut a terme,

aquests darrers anys, la senyalització a la xarxa viària i d’haver col·
locat la primera fase de la senyalització patrimonial i turística durant
l’any passat, ara cal senyalitzar els
llocs d’interès turístic per permetre
que el visitant que es desplaci per
dins del Principat de la manera més
clara possible, i que trobi el que cerca de manera àgil.
Amb aquesta senyalització es pre-

EL PERIÒDIC
ANDORRA LA VELLA

tén millorar l’oferta turística d’Andorra, i incloure les accions de del
Departament de Turisme de màrqueting 2010-2011.
Per tant, és primordial endegar
el nou projecte de senyalització turística exterior, incloent-hi la senyalització relacionada amb els nous
productes turístics vinculats al senderisme, al ciclisme, al es autocaravanes, entre d’altres. H
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Diving Andorra
participa al
rodatge d’una
pel·lícula
EL PERIÒDIC
ESCALDES -ENGORDANY

El passat divendres, 15 d’octubre, l’equip de l’empresa Diving
Andorra es va desplaçar a Barcelona per iniciar el rodatge de les
escenes subaquàtiques de la pel·
lícula El secret dels 24 esgraons, que
durant els proper dies es preveu
s’acabi de rodar en diversos escenaris d’Andorra.
La filmació es va desenvolupar a la platja del Bogatell, on es
va simular el fons d’un llac d’alta
muntanya per a la gravació d’algunes de les seqüències mes impactants del film.
La pròxima setmana si el plànning de producció previst s’acompleix s’acabarà de filmar la resta
de seqüències en les diferents localitzacions on els responsables
de Diving Andorra participen
com a especialistes subaquàtics
en el rodatge. H

