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Comunicat d’última hora: a l’atenció de tots els habitants d’aquestes gentils valls.

És un enorme plaer anunciar-vos que esteu tots i totes convidats - sense morrions, en tota la seva 
esplendor - a la celebració de la nostra festivitat més estimada i representativa; el Carnaval d’Encamp.

Els temps recents han estat confosos i sòrdids, obstaculitzadors de la nostra feina; la realitat 
material immediata no resulta plaent ni evident, però precisament per això estem nosaltres; per a 
exposar-vos-la burlescament i rebaixar-li el dramatisme.

Tornem amb més ganes que mai, amb la voluntat de sorprendre-us, de fer honor a les tradicions i 
de gaudir tots plegats congregats. Aquest any a més l’icònic “Ball de l’Ossa” -després de dècades de 
recorregut - esdevé finalment Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, consideració 
que ens enorgulleix i inspira a prosseguir amb tot el llegat que hem heretat.

Agraïments per aquelles instàncies que possibiliten l’organització i culminació de les festes, dinars 
populars, activitats infantils entre d’altres; però especialment al dedicat jovent de la parròquia i a 
totes les persones que assisteixen i participen del nostre esforç; sense vosaltres no seria factible ni 
tindria cap sentit.

Benvinguts/des sigueu i de braços oberts us rebrem, que indiferents no en sortireu; acompanyeu-
nos un any més en aquesta aventura que ens il·lusiona i omple el cor de joia; perquè el Carnaval 
d’Encamp és i serà immortal.

Afectuosament,

La Il·lustre Comissió de Festes
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Qatar 
guanya  
el mundial 
de drets 
humans.
El país del pròxim orient en-
capçala, des de la celebració 
del mundial de futbol 2022, 
el rànquing d’esclaus labo-
rals morts en processos de 
construcció. 
Passa a segona posició 
doncs Egipte, que lideraven 
la taula des de la construc-
ció de les piràmides. 
S’acaba un regnat de més 
de 5000 anys.

Encamp Today
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Demòcrates per Andorra 
presenta al Consell General 
una proposta de llei que 
permetrà el vot dels residents 
en les eleccions comunals.
L’accés al vot serà mitjançant unes anelles que 
tindran un preu proper a les set xifres. 
Amb aquesta mesura s’assegura la inclusió 
política de les grans fortunes que han arribat 
al país i la tranquil·litat dels residents que l’han 
aixecat des dels fonaments, ja que després 
de molta lluita podran dir que els residents 
finalment poden votar.

Torna el Clípol.
L’emblemàtic transport públic del país servirà per 
portar a les dones que vulguin avortar a Barcelo-
na o a Toulouse. Una mesura molt feminista per 
part del Govern. Fonts properes a la Comissió de 
Festes asseguren que és l’única fórmula de do-
nar facilitats a l’avortament sense que el Co-Prín-
cep Episcopal amenaci amb la dimissió.

La Comissió de Festes 
actualitza les lletres de 
les seves cançons amb 
llenguatge inclusiu i sense 
caràcter sexista.
“Marieta deixa’t tocar el cul” esdevé “Marieta, et 
puc tocar el cul?”. 
Sembla ser que la refotuda espia serà, a partir 
del diumenge de carnaval, le refotude espie.
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El Comú d’Encamp 
transmet a la Comissió 
de Festes la negativa 
permanent del tancament 
de l’Av. François Miterrand 
pels correbars de les  
festes d’estiu.
Les propostes que estan sobre la taula són 
fer el correbars per les voreres tots en fila 
o traslladar els participants i els bars al vial. 
La Comissió en col·laboració amb el depar-
tament d’Esports, Infància i Joventut facilitarà 
formacions perquè els joves de la parròquia 
dominin les files amb corda.

Liberals i Acció aniran junts 
a les eleccions.
La formació blava ha fet les paus amb els seus antics 
companys per assegurar-se una cadira al nou Con-
sell General, confirmant així el seu enèsim pacte. 
“La nostra màxima és pactar amb to’ lo que se 
mueve”, diuen.
Fonts properes ambdues formacions asseguren 
que cap dels membres promet mantenir-se afiliat 
al partit durant tota la legislatura.

La Comissió de Festes arriba  
a un acord amb l’executiu per 
acceptar la pujada de sou que 
han rebutjat els polítics en el 
seu intent de millorar la seva 
pròpia imatge.
Amb aquesta mesura el pressupost per l’organit-
zació dels actes de Carnaval arriba a xifres mai 
abans aconseguides. Les males llengües assegu-
ren que es podria tractar d’un cas de tràfic d’in-
fluències, però la bona relació de la Comissió de 
Festes amb el Cap de Govern confirmen la legali-
tat de l’acord.
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L’executiu anuncia en roda de premsa que la querella 
presentada contra la líder de Stop Violències és una 
mostra de l’evolució en la igualtat de gènere al Principat 
d’Andorra.
“Anys enrere ningú s’hagués plantejat querellar una dona pel que deia i pensava, ja que el seu marit o 
el seu pare no l’haguessin deixat ni obrir la boca”, han estat aquestes les paraules anunciades en roda 
de premsa. Sembla ser que l’estat feudal evoluciona a Estat liberal però no molt, ara només falta que 
s’aprovi el projecte “Clípol TLS-AND-BCN” i ja estem preparats per signar l’Acord d’Associació amb la 
Unió Europea.

El departament de Cultura 
destaca l’èxit del Xic Nadal.
Tot i que fonts properes al Comú d’Encamp defi-
neixen els actes com “lamentables”. Això ha estat 
provocat pels excessos pressupostaris realitzats 
per la Comissió de Festes en els actes d’estiu. 
L’èxit d’aquestes ha tingut conseqüències, i ho han 
hagut que pagar els infants. Des de la CDF dema-
nem perdó i agraïm a parts igual que tot això hagi 
succeït, si no seguiríem amb el mateix pressupost 
dels últims 5 anys.

Es cobrarà una taxa 
turística als temporers que 
no trobin feina.
Així ho preveu el projecte de llei que vol tirar 
endavant l’executiu. D’aquesta manera, tot i ha-
ver-los convidat a marxar, hauran evitat preus 
abusius en l’habitatge i hauran aportat el seu 
granet de sorra al nostre petit gran país. Un win-
win en tota regla.
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Nom complet Xavier Espot Zamora

Lloc i data de 
naixement 

30/10/1979 Escaldes-Engordany

Quins estudis  
ha cursat?

Llicenciatura i màster en dret 
Llicenciatura en humanitats

A què es dedica? Cap de Govern

Pel·lícula/sèrie/
llibre preferit

Pel·lícula: “El último emperador”
Sèrie: “El ala oeste de la casa blanca”
Llibre: “Els miserables”

Hobby Córrer

Platja o muntanya Muntanya

Practica algun 
esport?

Córrer/ Esquí

És més de carn  
o de peix?

Peix

Quant va pesar i 
mesurar en néixer? 
I a dia d’avui?

No sap no respon.  
Avui dia: 1,70m i 67 kg

Actualitat

Entrevista a Xavier Espot, 
Cap de Govern

Què és el primer que fas quan et lleves?
Des de fa poques setmanes, malauradament, 
posar-me les ulleres. Tot seguit, encenc el mò-
bil, connecto el wifi i llegeixo les capçaleres dels  
diaris andorrans. 

Tens algun hàbit estrany, alguna mania, 
alguna fòbia o alguna superstició?
No tinc fòbies ni supersticions, però de manies 
en tinc unes quantes. Poso els interruptors sem-
pre en el mateix sentit, deixo les portes obertes 
sempre en el mateix lloc, les coses molt ben en-
dreçades sobre la taula... en resum, soc un ma-
niàtic de l’ordre i la higiene. 

On estiueja? 
A l’Empordà. 

Si no visquessis a Andorra,  
on t’agradaria viure? 
A cap altre lloc. 

T’agrada cuinar o prefereixes que et cuinin? 
M’agrada cuinar però malauradament no tinc gaire temps. 

Quan eres petit, què volies ser de gran?
Professor. En concret, d’història. 

Ara que ets gran has complert els somnis  
i objectius del Xavier petit?
Aparentment no. Però tampoc he pensat mai que només 
em sentiria realitzat si acabés sent professor d’història. I 
de fet, en un futur encara podria ser-ho. Però em sento 
molt honorat i realitzat per haver arribat on he arribat i ser 
on soc a dia d’avui. 

T’haguessis imaginat arribar algun  
dia a ser Cap de Govern? 
No m’ho imaginava ni quan era estudiant, ni quan era uni-
versitari, ni tan sols en la meva etapa professional anterior 
a dedicar-me a la política. 

Com arriba la decisió de presentar-se a Cap de Govern?
És una barreja de decisió personal i de petició que fa una 
sèrie de gent, és un procés que arriba una mica per de-
cantació. Jo vaig començar com a Secretari Judicial, des-
prés vaig ser batlle. En aquell moment Marc Vila, que era 
Ministre de Justícia i Interior em va demanar si volia ser el 
seu Secretari d’Estat. Vaig acceptar perquè pensava que la 
Justícia necessitava una sèrie de reformes i em va semblar 
que des del Govern es podrien impulsar des d’una pers-
pectiva molt tècnica. Poc a poc em vaig anar endinsant en 
la política; en Marc va plegar, vaig començar com a Minis-
tre de Justícia i Interior durant una legislatura. Després en 
Toni Martí em va demanar que continués en la següent le-
gislatura afegint-hi la cartera d’Afers Socials. En definitiva, 
no tenia cap ambició particular d’arribar a Cap de Govern, 
però es va acabar donant així per demanda de la gent i 
jo a la llarga em vaig acabar autoconvencent. És clar que 
des d’aquí dins pots fer molt més per millorar la vida dels 
ciutadans que en qualsevol altra professió.

Qui és o va ser el teu referent polític?
En l’àmbit Nacional en Toni Martí, perquè és la persona que 
em va fer confiança i em va fer créixer políticament. Més 
enllà de les nostres fronteres en podria dir uns quants, 
però em quedo amb Franklin D. Roosvelt, que va ser un 
president espectacular als anys 30. És el que fa front i dona 
resposta al crack bursàtil i a la crisi dels anys 30 amb el 
New Deal. Aplica una política per primera vegada d’ajuda 
en moments de dificultat i va ser el president de la Segona 
Guerra Mundial gairebé fins al final. Churchill també seria 
un referent, des d’una perspectiva molt més conservadora; 
si bé és veritat que en alguns aspectes no m’hi sento gai-
re identificat, en alguns altres sí. També hi podríem afegir 
Charles De Gaulle. Actualment, també m’agrada molt la ma-
nera de treballar d’Emmanuel Macron, independentment 
de que sigui el nostre cap d’Estat. Felipe González també va 
ser un gran president, tot i que jo no soc socialista, s’ha de 
dir que ca fer molt bones coses. 

Quant pagues de lloguer? 
Soc afortunat en aquest sentit i no pago lloguer, ho dic 
amb tota la humilitat del món.
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Quan vas a sopar a un restaurant o a prendre una canya a un bar, et solen convidar o et fan pagar el compte? 
Si m’han convidat en algun lloc ha estat per ser Xavier Espot, no pel meu càrrec. De totes maneres, mai em deixaria convidar 
per un establiment pel simple fet de ser Cap de Govern, tot i que no és habitual que arribi aquesta proposta. 

Xavier Espot i el Carnaval d’Encamp
Al llarg de la teva vida, has tingut alguna relació  
de forma més o menys directa amb el Carnaval  
d’Encamp? De ser així, ens podries explicar alguna 
anècdota viscuda en aquesta festa? 
De fet, només recentment en la meva etapa política, de 
sortir al diari, que et facin bromes o fins i tot de partici-
par-hi l’any passat al Ball de l’Ossa. Però anteriorment no 
hi tenia molta relació perquè en l’etapa que jo vaig co-
mençar a sortir a la nit, o estava intern o estava a la uni-
versitat i pujava poc sovint a Andorra. 

Quina opinió tens sobre la sàtira política  
que vertebra el Carnaval d’Encamp? 
Em sembla molt bé, de veritat. Jo crec que és un humor 
cru, però digne i ponderat perquè sabeu perfectament on 
està el límit, jo crec que els responsables polítics, com to-
thom a la vida ha de tenir capacitat d’autocrítica. A mi no 
em molesta gens. Heu de fer el que sentiu i crec que esteu 
on heu d’estar tot i que no em correspon a mi dir-vos-ho. 

Feu l’humor que heu de fer, feu sàtira, sou crus però aneu 
a buscar el punt humorístic i satíric i sabeu que hi ha limi-
tis i no els passeu.

Prefereixes l’Ossa d’Encamp o la d’Ordino? 
No puc tenir preferències entre parròquies, però només 
he vist la d’Encamp. 

On guardes el cartell del Carnaval d’Encamp 2022 
que et va regalar la CDF durant el Ball de l’Ossa? 
Crec que el tinc per aquí al despatx. 
Si voleu ho anem a comprovar. 

Quina relació tens amb la nostra “jefa”?
Sincerament, hi tinc molt bona relació i és d’aquestes per-
sones amb qui jo sempre m’hi he entès bé. Perquè és una 
persona que va de cara i és sincera. Potser no et dirà el 
que vols sentir però no t’enganyarà mai, i això fa honor 
a la seva persona i al seu càrrec polític. Hi ha una altra 
cosa que valoro molt d’ella i és la seva capacitat de treball, 
honestedat i estima pel seu territori. És una persona que 
estima Encamp i vol el bé d’Encamp. Són aspectes que 
admiro molt d’ella.  
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Com a Cap de Govern... 
Com valores fins ara el teu mandat? 
No sé si em pertoca a mi valorar-lo, al final els que ho han 
de valorar als ciutadans i ciutadanes. Però ara bé, si em 
remeto a les darreres dades més o menys objectives, que 
són les enquestes d’opinió pública, crec que la valoració 
global és més positiva que negativa. 
Dit això, soc perfectament conscient que de la mateixa 
manera que hem tingut encerts, també hem tingut desen-
certs. I, sense voler que soni a excusa, per molt bé que ho 
facis o ho intentis fer, governar un país és molt complicat. 
Però estic satisfet en el grau de compliment del progra-
ma electoral malgrat que ens vam haver de desviar una 
mica per la pandèmia. També crec que la pandèmia es va 
gestionar bastant bé. Hi ha altres problemes que ens han 
vingut de cara com la problemàtica de l’habitatge i la pèr-
dua de poder adquisitiu dels ciutadans, que malgrat fem 
molts esforços per resoldre, no ho acabem d’aconseguir. 
No per no fer que havíem de fer, però sí que és cert que 
els governants no tenim una vareta màgica. 

Com és la rutina del dia a dia del Xavier Espot 
 com a Cap de Govern? 
No sé si es pot parlar de rutines, perquè tinc un dia a dia 
tan intens i tan variat que si alguna cosa no hi ha, és rutina. 
És una vida molt frenètica i una feina molt dura. Però estic 
aquí perquè vull i és un honor i és una gran experiència. 
Molts cops per explicar-ho utilitzo el símil de la pel·lícula 
“Salvar al soldado Ryan” o dels documentals del desem-
barcament de Normandia l’any 44. Quan arriba el Día D, 
quan arriba el primer vaixell i s’obre la comporta, el primer 
soldat que es troba amb els nazis al davant, és el Cap de 
Govern. Sé que és un símil que no s’ajusta prou a la reali-
tat és una bona manera d’explicar-ho. 
Quan tu ets Ministre o Cònsol, tens moltes responsabili-
tats però sempre tens un escut al davant. Però el Cap de 
Govern no té cap escut i, tant pel bo com pel dolent, sem-
pre és el primer responsable de tot el que passa. 

Hi ha algun punt del programa electoral que no hagis 
pogut complir i que et quedi com una espina clavada? 
L’habitatge sense cap mena de dubte.

Explica’ns alguna anècdota que t’hagi passat  
a tu des de que ets cap de govern?
El moment més anecdòtic que he viscut no és ni molt 
menys graciós i tinc dubtes de que ho puguem conside-
rar anècdota; va ser un moment duríssim. Quan esclata 
la COVID i vam haver de prendre la decisió de fer que la 
gent es quedés a casa i tancar tots els comerços, hotels, 
etc., en un país que mai havia tancat els seus comerços, 
el primer dia que vaig sortir de casa i vaig venir cap aquí a 
treballar, quan vaig veure que no hi havia ningú al carrer i 
tot estava tancat, em van caure les llàgrimes. I tot i que a 
la llarga es va confirmar que la decisió presa va ser la co-
rrecta, pel cap em va passar fins i tot la idea de que potser 
estava portant el país a la ruïna. Però no hi ha dubte que 
també hi ha moments molt macos. 

Qui és el/la més graciós/a  
del Consell General?
Sense cap mena de dubte en Raul Ferré.  

Creus que el fet que el nombre de candidatures  
que hi pugui haver en les properes eleccions  
sigui tan elevat, et pot afavorir o perjudicar  
per a ser escollit de nou? 
És molt difícil de dir això; no crec que hi hagi una regla 
matemàtica que ho respongui. 
Primer hem de veure si es confirma el nombre tan elevat 
de candidatures. Però de ser així seria positiu pel fet de 
que els ciutadans tindrien més possibilitats d’escollir la 
candidatura que més s’adapti als seus ideals. 
Però d’altra banda, el que no em sembla positiu és que hi 
hagi candidats que pensin tot i presentar-se que no seran 
Cap de Govern.   

Quin creus que ha estat el partit que ha  
plantat clara al govern actual, és a dir,  
que ha fet l’oposició més ferma? 
Crec que els dos partits que estan a l’oposició al consell 
general que són el PS i Tercera Via des dels seus posicio-
naments crec que tots dos han fet una tasca d’oposició 
amb encerts i desencerts. De la mateixa manera que els 
partits del Govern també hem tingut encerts i desencerts. 
No crec que hagin plantat cara en el sentit de fer una opo-
sició terrible i massa dura. 
No crec que hagin tingut la capacitat de fer veure a la po-
blació que són una alternativa real a governar el país. 

Creus en la separació de poders? 
Evidentment, no només i crec, sinó que la separació de 
poders és el fonament de la democràcia. 
Cadascú té les seves competències, i hi ha d’haver un límit 
a l’exercici d’aquestes competències i un control a l’exercici 
d’aquestes. 
  
Que n’opines de permetre el vot als residents més 
antics a les eleccions comunals?
Crec que és un debat que dona per molt. Però el que no 
podem fer és abstreure’ns de la realitat fora d’Andorra. 
Per què hauríem de donar dret als residents a votar en 
unes comunals o unes generals, si nosaltres com a ando-
rrans al seu país no tenim aquests drets? 
En tot cas crec que hi ha d’haver una reciprocitat que avui 
dia no existeix. El que penso que ens hem de plantejar 
és si fem tot el necessari per a que tota aquella gent que 
actualment és resident estrangera i pot obtenir la nacio-
nalitat andorrana, accedeixi a aquest dret, que també els 
hi donaria drets polítics. 
Hem de defensar la importància de ser andorrà. 

El futur d’Andorra passa únicament  
per les inversions de capital estranger?  
Justifica la teva resposta. 
Crec que el futur econòmic i social del nostre país passa 
per la capacitat de diversificar la nostra economia i de con-
solidar els nostres sectors econòmics tradicionals. La qual 
cosa és compatible amb la inversió estrangera de qualitat.  
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Que n’opines de la baixa participació en els darrers 
comicis nacionals i parroquials?
El percentatge de participació comparat amb altres paï-
sos és alt, però sí que és veritat que darrerament ha anat 
baixant i això és motiu de preocupació. 
Nosaltres n’hem pres nota i hem introduït mecanismes 
que facilitaran el vot per correspondència i hem de donar 
facilitats perquè la gent pugui votar amb anticipació. 
Evidentment, el que hem de fer és dignificar la política, 
fer pedagogia i informar als ciutadans perquè entenguin 
que votar no és una obligació però que és un acte de 
responsabilitat. Votar significa participar en una decisió  
que impactarà a la seva vida quotidiana durant els se-
güents 4 anys.

Quina pot ser la solució al problema emergent  
de l’habitatge i l’arribada de temporers sense  
una feina estable?
La realitat dels temporers ha estat així des de fa uns anys 
tot i que pot ser aquest any sí que és més intensa. 
El fet de que arribin sense un lloc de feina segur, sense un 
habitatge compromès, que deambulen a la recerca d’una 
ocupació, ha passat des de fa anys. Però la situació dels 
seus països ha empitjorat i pot ser aquest any tenen més 
tendència a marxar. 
A més a més, ara s’hi ha afegit un altre problema i és que 
antigament hi havia un accés relativament més fàcil a l’ha-
bitatge, cosa que ara no tenim. 
Crec que és un problema conjuntural que s’anirà arreglant. 
Però no s’ha de magnificar el que es veu a les xarxes socials. 
El que realment em preocupa és el problema de l’habitat-
ge. Si el volem resoldre hem d’activar totes les palanques. 
Això vol dir fomentar la palanca pública; que el govern i els 
comuns construeixin habitatge públic, (ho estem fent amb 
la borda nova). 
Hem tret un plec de bases per poder comprar edificis 
buits, hotels, etc., per poder destinar-los al lloguer. I des-
prés, la palanca privada que és molt important; si volem 
incrementar el parc immobiliari de lloguer, els particulars 
s’han d’implicar i han de fer un pas, han de decidir cons-
truir habitatge de lloguer en comptes d’habitatge de com-
pravenda i per això se’ls hi ha de donar facilitats i els co-
muns ens han d’ajudar activant les palanques que tenen 
al seu abast. 

Esmenta tres punts positius i tres de negatius  
de l’acord d’Associació amb la UE. 
De positius per exemple tenim la participació en els pro-
grames europeus, que facilitaria per exemple els estu-
diants andorrans participar en programes Erasmus, o 
tenir més facilitats per a sortir a treballar fora d’Andorra. 
D’altra banda, ens permet pertànyer al mercat interior eu-
ropeu, que és el mercat amb major prosperitat que hi ha 
al món.
D’inconvenients de moment no en podem dir masses, 
hem d’esperar. Després ja veurem si hem de fer renún-
cies en la matèria del control de la política migratòria, o el 
manteniment del monopoli d’Andorra Telecom. Però tot 
això és anticipar-se molt perquè estem negociant, l’objec-
tiu del govern és que no hi hagi cap d’aquests inconve-
nients. Però si finalment n’hi haguessin, haurem d’expli-
car-los a la ciutadania. 

El Cap de Govern té un grup de WhatsApp  
amb els Co-Prínceps? O és republicà? 
No, amb els ministres sí, però amb els coprínceps no. 
En la meva opinió, eliminar el Coprincipat seria un error 
garrafal; si Andorra es manté durant vuit segles, és gràcies 
al Coprincipat. És un miracle de la història. Abans de re-
nunciar-hi ens ho hauríem de pensar molt bé.  

Et fas una idea de qui pugui ser M. Rajoy? 
No ho sé, però deixaré a la justícia espanyola que 
ho endevini. 

Amb qui aniries a sopar/de copes/de cap 
de setmana romàntic? 

Pere López / Carine Montaner / Josep Pintat 
Aniria a sopar amb els tres i de copes amb 
els tres, però amb cap d’ells de cap de set-
mana romàntic. 

Laura Mas cap de setmana  
Conxita Marsol de copes
Rosa Gili sopar 

Boris Johnson de copes 
Angela Merkel cap de setmana  
(perquè ho diu el Cuni) 
Mariano Rajoy sopar  
(així potser esbrina qui és M. Rajoy)





Penjada de S.M. el rei Carnestoltes 
Plaça del Consell General

Actuació de l’Esbart Sant Romà
Plaça del Consell General

Desfilada de carrosses i comparses
Pels carrers principals del poble

Festa infantil & ‘Just Dance’
Sala de Festes del Complex

Nit temàtica ‘Wecome to the jungle’ 
/Premi de 250 € a la millor disfressa d’adult 

Actuació del grup de versions 
‘La banda del coche rojo’
Sala de Festes del Complex 

Sessió de disc joqueis 
amb DJ Moncho i Ernest Codina 
Sala de Festes del Complex

Dissabte 18/02
12.00h
 
13.00h
  
15.00h
  
18.00h

22.30h

00.30h 
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1- Com valores la tasca de la CDF actualment?
GG- Abans el comú no ens donava ni un duro, comencem per 
aquí. Cobràvem entrada per entrar al ball de nit i no se’ns co-
lava ni un, llavors a dins teníem el bar, i la gent llavors també 
pagava per beure. Tots els calers els trèiem d’allà a l’època, i 
ara el que veig és que tot plegat és un “derroche” de diners 
per part del comú. El que més m’agrada, sense cap dubte, 
és la revista, hi ha moltes coses d’actualitat que potser no 
entenc, però veure tots aquells polítics despullats no té preu.
GP- Jo crec que està molt bé la vostra tasca, el fet que conti-
nueu passant el relleu d’any a any és poder el més important 
de tot. El que si us haig de dir que en alguna actuació, com 
per exemple a contrabandistes, els més joves baixen cridant 
de la muntanya i quan arriben a la plaça ja no els hi queda 
veu, i això és la típica cosa que nosaltres, els més veterans, 
ens n’adonem, que un fiscal o un jutge surtin afònics a l’ac-
tuació només fa que restar-li qualitat a les representacions. 
Però una cosa us dic, tots sabem que Carnaval és Carnaval, 
i més faltaria que no poguéssiu sortir afònics jajajajajajajajaj, 
a la meva època també ens passava i ens ho deien els més 
grans també. 
L’altra cosa que crec que no està bé és que la CDF no ges-
tioni la barra del Carnaval, és una cosa que ha funcionat així 
des de sempre i que ara no funcioni així no acaba de con-
vèncer. Crec també, que pels més grans agradaria molt tenir 
un apartat a la revista en el que es recordi el que es feia anys 
enrere i que es puguin veure ells també reflectits en el llibret 
que en la seva època feien ells. 

2- Com descriuries la relació que mantens amb el 
Carnaval d’Encamp i amb els teus companys de la CDF?
GG- Jo amb els meus companys de l’època encara hi tinc re-
lació, però molt poca, ens veiem poc la veritat, sí que fins fa 
poc anàvem a jugar a la botifarra de tant en tant, però ja fa 
dies d’això. Però heu de tenir present que des de la meva 
època a la comissió han passat molts anys, han passat mol-
tes coses i tot es va perdent, fins i tot les relacions amb els 
companys de l’època. 
Tot i això, a mi el carnaval em continua agradant tant com 
el primer dia, perquè el Carnaval d’Encamp és immortal, 
m’agrada molt anar a veure l’ossa, els contrabandistes, sentir 
amb atenció els diàlegs a veure si ho fan bé o no. 
Em venen molts records dels meus companys i sobretot de 
com fèiem les coses abans, que vosaltres no en sabeu de 
dallar i això se us nota a l’Ossa (Raó no li falta).
GP- Jo per la meva part sí, amb els antics companys de co-
missió no és que anem a sopar junts cada setmana, però 
sí que és veritat que mantenim aquest contacte tant amb 
els companys de comissió com amb les altres persones que 
estaven vinculades amb el Carnaval. Al cap i a la fi el carnaval 
aquí a Encamp és això, un punt d’unió i integració social dels 
més emblemàtics del país. 
Jo avui dia tinc contacte amb persones relacionades amb el 
carnaval que probablement no hi tindria cap mena de re-
lació si no fos per aquest vincle. Sobre tot aquest vincle se-
gueix gràcies als records que compartim d’aquella època. De 
fet, quan arriba carnaval encara tens aquest “gusanillo” no 
per sortir a actuar com a l’època, però poder gaudir de les 
tradicions no té preu. 
Ara bé, no el visc amb la mateixa intensitat que abans que 
arribava a les 5 del matí al llit en condicions que no us des-
criuré (tots sabem que una mica passat de voltes) em dutxa-
va i a fe rel que toqués en aquell moment.
 
3- Si fossis comissionat actualment, que canviaries?
GG- Ara sí que m’has enxampat, perquè no sabria que dir-te, 
jo ara mateix no sé que és el que vol la gent, perquè la co-
missió de festes està per servir la gent de la parròquia, que la 
gent estigui contenta, que puguin dir, “ostres quin judici dels 
contrabandistes més maco”, que la gent estigui contenta i 
que tinguin bons records del que es viu al carnaval any 
rere any. 
Una cosa si que us haig de dir, heu de vigilar amb aquests 
d’Ordino que s’ho tenen molt cregut, fa dos dies que han 
tornat a fer el ball de l’Ossa i es pensen que tot el mèrit és 
seu, però que no se n’oblidin de què a Encamp fa més de 
cent anys que ho fem.
GP- Jo penso que canviar no canviaria res, però sí que és ve-
ritat que el carnaval coincideix amb una època en la qual a 
Andorra hi ha molt turisme, i potser hauríem de ser capaços 
com a poble de realitzar un reclam social prou potent com 
perquè la gent de fora se sentís també captivada pels actes 
culturals del nostre carnaval. 
Que la gent que estigui esquiant a pistes pugui saber que po-
den venir a veure el Ball de l’Ossa, per exemple, i així en comp-
tes de reunir 1000 persones en poguéssim duplicar o triplicar 
l’assistència i més ara que és patrimoni de la UNESCO.
 

Nom complet Josep Maria Puy Vergés

Conegut com... Ginota

Anys de participació al 
Carnaval com a Comissionat

1966 a 1976

Paper més important 
desenvolupat

Dallaire al Ball de l’Ossa  
i Contrabandista

Nom complet Josep Maria Puy Segura

Conegut com... Ginota

Anys de participació al 
Carnaval com a Comissionat

2000-2004

Paper més important 
desenvolupat

Contrabandista, Dallaire,  
Senyor, Infermera

Entrevistem a...
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4- Ens expliques alguna anècdota viscuda al Carnaval d’Encamp?
GG- Nosaltres en general ens ho passàvem molt bé, mig trompes i mig serenos però sempre amb alegria. Recordo un any que 
vam ficar dins del carnestoltes un noi, i en acabar li vam prendre foc allà baix (als ous, clarament) i vam acabar a la presó i tot, poca 
broma. El noia era allà dins perquè quan cridàvem que el Carnaval d’Encamp és Immortal saltés i espantés a la gent que hi havia, 
i no vegis els bots que feien alguns.
GP- Doncs mireu, d’anècdotes us en podria explicar un munt. Nosaltres a l’època ja érem moderns i funcionàvem per torns, uns 
de dia i els altres de nit, que ningú respectava perquè a la nit tots fèiem el que volíem i els que havíem d’estar al matí no sempre 
hi arribaven tots, i amb aquella època que començàvem a tenir mòbils perquè podies tirar-te 20 minuts trucant per despertar al 
que s’havia anat a dormir. Però és que cada dia era una aventura, haver d’anar a casa a picar a la porta, que la mare o el pare el 
despertés, un show. Ara sí, com anècdota de veritat, vam tenir una bona experiència amb la policia, tenint en compte que era una 
altra època eh. Doncs ens van venir uns agents de policia a dir-nos que s’havia d’acabar la festa, que ja no eren hores, nosaltres 
no en vam fer cas i un dels companys va acabar emmanillat. Jo l’endemà, després de l’operació em vaig presentar a l’oficina de la 
policia amb les botes de trial, el tanga i vestit d’infermera a veure si deixaven sortir el meu company que realment no havia fet res 
greu. Total, que em van acabar emmanillant a mi també i ens vam acabar perdent l’enterrament de la sardina tots dos...
 

5- Si només poguessis triar una actuació, quina seria? 
 I per què? I la que menys t’agrada?
GG- Jo sense cap dubte que la meva preferida és el ball de 
l’Ossa, sempre que estigui ben treballada, amb uns bons 
diàlegs. A la meva època l’Ossa era la gran actuació, cantar 
els segadors, se’ns posava la pell de gallina. I l’altra actuació 
que fèiem a l’època eren els contrabandistes. 
No puc triar-ne una que m’agradés menys perquè totes 
dues tenen el seu valor, perquè els diàlegs del jutge, fiscal i 
advocat dels pobres són també uns diàlegs amb molta teca 
i no els vull desprestigiar.
GP- Doncs jo ho tinc clar. A mi l’actuació que menys m’agra-
dava de totes és la penjada i la que més m’agradava és l’ope-
ració. Realment jo em quedaria amb una mica de tot. Del ball 
de l’ossa jo recordo quan era petit, el fet de veure sortir una 
ossa allà al mig perquè et deixa una mica colpit. 
Després quan vaig començar a fer els contrabandistes a mi 
m’agradava molt el fet d’anar caminant pel solà tos junts, ha-
ver-se de preparar el fardo a consciència que si no, venien 
els de la comissió de festes i no et deixaven pujar. Però jo 
et dic l’operació perquè per mi era l’alliberament, l’última ac-
tuació, fas el que vols, si vols tirar sang la tires, si vols tirar el 
cor ho fas, perquè és l’última. A més a més, al ser nocturna li 
donava el “puntilló”.
 
6- Si un dia desapareixes la CDF i el Jovent, estaries 
disposat a reprendre la teva tasca de comissionat o 
interpretar algun paper en alguna actuació?
GG- Jo és que ja no estic per aquests trotes, la veritat, però 
home seria una llàstima que es perdessin les tradicions que 
fa tants anys es conserven al Carnaval, d’alguna manera n’es-
tic segur que s’acabaria fent, passes el que passes.
GP- Per descomptat que sí, l’important és que es mantinguin 
les tradicions. Està clar que ara mateix això és tasca d’una al-
tra generació i que la gent de la meva època ja ens ha passat 
el torn. Però no hem d’oblidar que tots fem poble i estem 
aquí per ajudar-nos en el que puguem.
 
7- El sentiment pel Carnaval es transmet de pare a fill  
o sorgeix per interés propi?
GG- Jo el sentiment pel carnaval ja el portava a la sang, el meu 
pare no tant, però jo des de ben petit ja ho vivia amb moltes 
ganes. Esperaves que arribessi el dia de carnaval amb una 
il·lusió tan gran. Era una festa molt tradicional, la gent del 

poble la sentien molt i l’esperàvem molt i amb moltes ganes, 
heu de pensar que a l’època no hi havia tantes coses amb les 
que entretenir-se, no hi havia discoteques, ni Netflix ni res de 
tot això, i el carnaval era una data marcada molt marcada al 
calendari.
GP- Jo en el meu cas sí que segurament és més una tradi-
ció que passa del meu pare cap a mi, una herència d’aquest 
sentiment d’estima envers el carnaval. 
Quan ets petit i et porten a veure els contrabandistes i el 
ball de l’Ossa. Però quan et fas gran acabes fent amics i de-
cideixes anar als contrabandistes i a partir d’allà et trobes en 
una sala amb 30 o 40 persones més del poble que volen fer 
el mateix que tu i allà es generen aquestes ganes i aquesta 
estima encara més gran pel que és el carnaval. 
Això sí, crec que aquest sentiment cap al carnaval va molt 
relacionat amb el caràcter de cadascun, perquè per exemple 
jo em vaig anar implicant i vaig continuar relacionat amb el 
carnaval fins a deixar la comissió, però el meu germà poder 
no hi va tenir tanta relació.
 
8 -La idea de que el teu fill volgués participar de les tra-
dicions del poble et va semblar bé en el seu moment?
GG- Clar que em va semblar bé, perquè no m’ho hauria de 
semblar, si jo en la meva època també m’ho vaig passar molt 
bé al carnaval. Això sí, com a pare patia, perquè mai saps si 
pot passar alguna cosa, algun accident i sempre estàs amb 
aquell neguit de què pugui passar.
GP- També és veritat que en el moment en el qual jo estava 
a la comissió, amb el meu pare comentàvem la jugada com 
qui diu, que si això s’ha de cantar així, que si aquest diàleg 
s’ha de dir d’aquesta manera o d’aquest altre perquè nosal-
tres ho fèiem així. I jo ara que soc pare, ja porto els meus 
fills a l’Ossa i als contrabandistes i jo crec que quan arribi el 
moment que ells vulguin anar a fer uns contrabandistes, una 
penjada jo estaré encantat.
 
9-Resumeix que és per tu el carnaval en una frase
GG- El porto dins del cor i l’estimo, perquè el Carnaval d’En-
camp és immortal.
GP- És una barreja de tradició, passar-ho molt bé i orgull 
d’haver-n’hi format part i haver-ho transmès a les següents 
generacions que resulta màgica.



Old School

20

Uneix les fotos del passat (   )   
amb les del present (   )!
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JOSEP MARTÍNEZ “PEPITO”

QUIQUE MONTELLÀ

JOAN MASJOAN

J. M. MAROT

XAVI DALLERES

JOSE VILLAVERDE

ANGEL SOTO
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Despertada general 
Pels carrers del poble

Matança del porc 
Travessera del Prat de l’Areny

Tradicional judici dels contrabandistes 
i repartiment de botifarra
Plaça dels Arínsols i Travessera del Prat de l’Areny

Festa infantil i espectacle de màgia 
amb Marc Ferrer + concurs de disfresses infantil
Sala de Festes del Complex

Ball de tarda per a la gent gran amb ‘Euphoria’
Casal del Poble

Nit temàtica ‘Love history’ 
/Premi de 250 € a la millor disfressa d’adult

Actuació del grup de versions ‘Dalton Bang’
+ entrega de premis del concurs de carrosses i comparses
Sala de Festes del Complex 

Festa cronològica dels anys, 80, 90, 2000, 2010... 
amb DJ Moncho, Dj J.M.Castells i Sergi Domene 
Sala de Festes del Complex

Diumenge 19/02
6.30h

 
8.30h

  
16.00h

  

17.30h

18.00h

22.00h

00.30h



24

L’altra cara de la comissió

A. Taronja Delfí     

B.  14

C. Gemels   

D. Esquerradret

E. De sol a sol 
No em dona la vida

F. Tècnic qualificat en 
aguantar els fills dels altres

G. Escoltar música quan no 

A. Color preferit?

B. Número de la Sort?

C. Signe del Zodíac?

D. Ma i peu hàbil?

E. Horari laboral?

F. De què treballes?

G. Hobby?

H. Beguda preferida?

I. Actuació preferida?

J. Actuació que menys t’agrada?

K. Nom al 1r diari que vas sortir.

L. Sèrie/Pel·lícula preferida.

Entrevistem als comissionats!

treballo

H.  Joantònic

I. El Ball de l’Ossa

J. La Penjada de Sa Majestat 
el Rei Carnestoltes

K. Delfinet

L. Peacky Blinders 
- A todo Gas 

Delfinet
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A. Vermell Sang de  
la meva Sang    

B.  13

C. Peixos

D. Els meus pares  
mai m’ho han dit

E. 7h00 a 17h30

F. Tècnic d’emmagatze-
matge de productes  
de primera necessitat

A. Blanc Neu   

B.  23

C. Lleó

D. Dretadret

E. NSNC

F. Tècnic d’entrevistes 
professional

G. Furbo

G. Enfadar-me

H. TGV-Kiwi

I. Operació

J. El Ball de l’Ossa

K. Donsimon

L. One Piece –  
Mi nombre es Khan

H. Vodka-Fanta de Taronja

I. El Ball de l’Ossa

J. Contrabandistes

K. Gabilanes

L. Prison Break - Polar

Donsion

Blacky

A. Blau de nit    

B.  7

C. Bessons

D. Dret ^2

E. De 14h00 a 22h00

F. Agent de primera 
intervenció

G. No, m’agrada el  
Senyor dels Anells

H. Ballantines-Coca Cola

I. El Ball de l’Ossa

J. La Penjada de Sa Majestat 
el Rei Carnestoltes

K. Pa-ellas

L. Sons of Anarchy –  
Un ciudadano ejemplar

Pafunies
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A. Rosa melano  

B.  13+1

C. Escorpí sense verí

D. Dretaesquerra si em 
canso

E. Fins que el papa m’ho 
digui

F. Fill del jefe 
El tècnic és el papa

A. Verd moc

B.  1436

C. Bessons

D. Dretdreta

E. No tinc, acabo de 
sortir de la uni

F. Tècnic de sol·licitud 
de títols universitaris

G. Anar a Portugal

H. Tinto ou branco? 
Cheeeeio

I. Penjada

J. Operació perquè  
és la última

K. Ju-el

L. Vikingos (la puta mejor 
sèrie) - 3 metros sobre  
el suelo

G. Humor de qualitat

H. Ron Pujol

I. El Ball de l’Ossa

J. Operació

K. Cunill

L. Blacklist - Interestel·lar

Gago

Cuni

A. Groc pollastre   

B.  17

C. Soc ateu

D. Laquenoeslaesque-
rraesquerra

E. Mitja jornada  
(12 hores)

F. Tècnic de manteniment 
de zones ajardinades

G. F1

H. Joseptònic

I. Contrabandistes

J. Despenjada

K. Amancio

L. Peacky Blinders – Otra 
Realidad (versió paper)

Amanci
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1. Els organitzadors oficials i totes les entitats o associacions que rebin qualsevol 
subvenció del Comú d’Encamp no podran accedir als premis del concurs.
 2. Les inscripcions pel concurs de carrosses i de comparses s’hauran de fer 
mitjançant un correu electrònic a la Comissió de Festes a cdfencamp@gmail.com 
abans de dissabte 18 de febrer a les 14 h.
 3. El concurs de disfresses d’adults no necessita inscripció prèvia, en aquest 
cas, cada nit s’atorgarà un premi a la millor disfressa, segons la temàtica 
proposada per la Comissió de Festes.

4. Les inscripcions pel concurs de disfresses infantils (fins a 12 anys) es  
faran el mateix diumenge 19 de febrer a la Sala de Congressos del Complex 
Esportiu d’Encamp.

5. El jurat estarà situat en un lloc cèntric del recorregut i tindrà en compte els 
següents criteris a l’hora de donar el seu veredicte:
 
A: Originalitat C: Animació
B: Valor artístic D: Vistositat

6. Els premis del concurs de carrosses i comparses s’atorgaran de la següent 
manera:
 
Comparses:    Carrosses:
Primer Premi.......... 800 € Primer Premi.......... 900 €
Segon Premi........... 650 € Segon Premi.......... 750 €
Tercer Premi...........450 € Tercer Premi.......... 500 €

7. Els premis del concurs de disfresses infantils s’atorgaran de la  següent 
manera:
 
Primer Premi: Segon Premi: Tercer Premi:
1 nit al Domo Lodge  1 nit a la Cabana Piolet 1 àpat al Restaurant 
per a 4 persones per a 4 persones Solanelles per a  
  4 persones

Bases de participació del concurs de la desfilada 
de carrosses, les comparses i les disfresses
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8. Els premis del concurs de disfresses d’adults s’atorgaran de la següent manera:
 
Premi de Dissabte..........250 €
Premi de Diumenge...... 250 €
Premi de Dilluns............. 250 €
 9. El lliurament de premis als guanyadors o guanyadores es realitzarà de la següent 
manera: 

Disfresses infantils:
El mateix diumenge  
19 febrer després  
del concurs.

Disfresses adults: 
Cada nit a la sala  
de congressos a les  
00:30 h aprox.

Carrosses i comparses:
El diumenge 19 de febrer 
a les 00:30 h.
 

10. Els 3 primers de cada categoria també obtindran un trofeu.
 11. El jurat té dret a declarar un premi desert.
 12. Passats 30 dies de la celebració del concurs, no es podrà reclamar cap premi.
 13. Per a qualsevol aclariment, poseu-vos en contacte amb la Comissió de Festes 
d’Encamp mitjançant un correu electrònic a cdfencamp@gmail.com
 14. Amb l’acceptació de les bases, autoritzo al Comú d’Encamp, d’acord amb la Llei 
30/2014, del 27 de novembre, qualificada de protecció civil als drets a la intimitat, a 
l’honor i a la pròpia imatge i d’acord amb la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada 
de protecció de dades personals, a la captació de les meves imatges fotogràfiques 
i els enregistraments audiovisuals, i a què aquestes imatges siguin reproduïdes o 
difoses en qualsevol mitjà de comunicació comunal i nacional.
 15. La participació al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. Una comissió 
organitzadora resoldrà aquells temes no previstos i el seu veredicte serà inapel·lable. 
Tanmateix, la comissió organitzadora es reserva el dret d’introduir aquells canvis o 
modificacions que calguin, sempre que cregui que han d’aportar una general millora.
 16. Els participants hauran de fer-se càrrec dels residus i material emprat per la 
confecció de les carrosses, disfresses, etc..., sota penalització de no optar a cap premi 
si no ho fan.
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Com descriuries la relació que mantens amb el 
Carnaval d’Encamp i la CDF? Des de quan? 
Fa pràcticament 10 anys, que vaig començar al Jovent. Tot 
va començar pels meus amics que van començar abans 
que jo i m’ho van vendre genial. A partir d’aquí han anat 
passant els anys i vaig anar aprenent tot el necessari per 
arribar on soc ara, completant el 4 any com a comissionat 
i molt content. La relació que mantinc amb la CDF, la veri-
tat és molt especial perquè hi ha persones aquí que mai 
m’imaginaria tindre la relació que tinc ara mateix amb ells 
i crees una família espectacular.

Com valores la tasca de la CDF? 
En l’àmbit personal a la CDF, sempre he sigut una perso-
na de donar “show” i fer-me veure i crec que amb això 
aconseguim donar una imatge de l’actualitat andorrana 
molt diferent. En l’àmbit genèric tothom que està a prop 
de nosaltres sap que el que vius aquí dins és molt diferent 
del que la gent és i fem una feina que no és gens fàcil. 
Però creiem que és una tasca importantíssima on assolim 
fer unes actuacions verdaderament molt bones tenint en 
compte que no som actors.

Quin era el teu principal objectiu en arribar CDF? 
Objectiu com a tal no en tenia cap, perquè hi ha gent que 
potser abans d’entrar a la CDF ja té clar algun paper o 
algun personatge que vol fer. Jo no hi pensava amb això, 
però he tingut la gran sort de poder representar algun 
paper com pot ser el de jutge o de metge i és aquí on re-
cordes que des de ben petit sempre has volgut estar allà i 
ser important amb aquestes representacions.

Entrevistem a  
Joel Afonso “Gago”

Ens expliques alguna anècdota viscuda en algun 
Carnaval d’Encamp? 
Ufff... hi ha moltes que no puc explicar, però va en comp-
tes d’una anècdota explicaré un molt bon record que se’m 
queda tant al cor com al cap. Recordo l’any passat que 
vam arribar el dijous abans de Carnaval amb gairebé tot 
enllestit i vam decidir celebrar-ho “por todo lo alto”. Es-
tàvem tots junts i va ser una nit només nostra. En resum 
vam celebrar el començament del Carnaval.

Si només poguessis triar una actuació, quina seria? 
I per què? I la que menys t’agrada? 
La meva actuació predilecta és l’Óssa, és la que més recor-
do de ben petit i en aquell moment mai hagués imaginat 
ser un dallaire. (cara plorant) 
La que no m’agrada tant, però no per agradar sinó pels 
nervis que em genera tenir la responsabilitat de ser jutge, 
aixecar el cap i veure tota la plaça plena esperant que la 
“petis” doncs a mi em genera uns nervis que fan que jo a 
nivell personal no l’acabi de gaudir.
 
Quina és la teva experiència dins de la comissió  
de festes d’Encamp, que els hi explicaries als teus 
fills/es dintre de 20 anys? 
Home primer de tot abans dels 16 anys no entrarien, com 
a mínim jajajajaj. No, a veure és simplement pel fet que no 
tot és el que sembla des de fora i no és només sortir un 
divendres amb els amics a fer unes cerveses hi ha moltes 
responsabilitats darrere i al final és fer parròquia. Com a 
experiència principal destaco el sentiment que això gene-
ra des de petit i la família que guanyes. 

Et sents satisfet amb el teu recorregut a CDF? 
Marxo molt més satisfet del que hagués pensat, he fet pa-
pers molt difícils amb molta responsabilitat i això no és 
fàcil, inclús recordo un any que vaig fer de metge a dues 
hores vista de la representació i en un inici no ho era. I 
marxo tranquil perquè almenys a curt termini tinc molt 
clar que tinc jovent que em substituirà a la perfecció.
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Com descriuries la relació que mantens amb el 
Carnaval d’Encamp i la CDF? Des de quan? 
No la puc descriure amb paraules que qualsevol pugui en-
tendre, tot i que soni una mica atòpic, és la realitat. 
Diria que entro al jovent l’any 2013 i a la Comissió el 2018, 
tot i que des de ben petit que anava a totes les actuacions, 
no em perdia mai ni una.

Com valores la tasca de la CDF? 
La meva tasca a la CDF, potser la valoro molt diferent del 
que la gent pot arribar a pensar des de fora, ja que la gent 
es pensa que a tots ens agrada molt la festa entre altres 
coses i jo en aquest sentit doncs no em sento tan iden-
tificat. Es podria dir que jo gaudeixo més esprement el 
meu cervell per plasmar idees sobre un word o un paper. 
I la CDF en general, a banda que som els encarregats de 
crear festes de qualitat per a tot el poble durant tot l’any, 
principalment a carnaval som un altaveu brutal del que la 
gent pensa del poble i del país i nosaltres tenim aquesta 
capacitat de donar-li veu.

 
Quin era el teu principal objectiu en arribar CDF? 
Sobretot el que volia viure des de dins ha sigut sempre 
viure l’organització interna de totes les actuacions que 
fem i sorprendre a la gent amb aquestes. En resum acon-
seguir any rere any pujar la qualitat de les nostres repre-
sentacions i crec que ho estem aconseguint.

Entrevistem a 
Marcio da Costa “Amanci”

Com era la teva relació amb els comissionats? I com és actualment? 
La gran majoria ja eren amics meus abans de començar tot això, és més des de ben petits. I això ho facilita molt perquè ja 
els coneixes i ja saps parlar, discutir, bromejar, sortir, beure... amb ells. Parlant amb els que potser no coneixia tant per no 
dir gairebé res, doncs al final crees un vincle de germanor molt bonic i els considero tant amics com els altres. Al final la gent 
es pensa que això és només reunir-se en època de Carnaval, però s’equivoquen al final ens veiem gairebé cada dia i hem 
format una família per sempre. 

 
COMPANYS, AMICS, FAMÍLIA... COMISSIÓ DE FESTES D’ENCAMP

Ens expliques alguna anècdota viscuda en algun 
Carnaval d’Encamp? 
No és cap anècdota espectacular, però sí que la tinc en 
molt bon record. Un any amb els amics vam fer la desfi-
lada de carrosses i en acabar aquesta, recordo que vam 
decidir tornar a començar una altre cop la desfilada per 
tot el poble, però aquest cop només nosaltres. El més sor-
prenent és que ningú ens va dir res (emoji rient)

Si només poguessis triar una actuació, quina seria?  
I per què? I la que menys t’agrada? 
T’ho faré en un parell d’apartats, per actuar-hi l’Operació, 
ja que és l’última i ja vas més descarregat de nervis i pot-
ser la gaudeixes més. I si t’ho dic com a públic tinc dubtes 
entres l’Óssa i els Contrabandistes, però com m’he de mu-
llar et diré l’Óssa.
Ara les que menys doncs per actuar-hi per motius evi-
dents per mi és l’Óssa tinc moltíssims nervis sempre i com 
a públic... mmmmm. Aquí s que no em mullaré, ho sento.

Quina és la teva experiència dins de la comissió de 
festes d’Encamp, que els hi explicaries als teus fills/
es dintre de 20 anys? 
Sense cap mena de dubte, l’experiència és espectacular. 
Al final fent que les tradicions del poble tinguin continuïtat 
i tota la feina que això genera, acabés creant una famí-
lia genial amb totes les persones que t’acompanyen en 
aquest camí.

Et sents satisfet amb el teu recorregut a CDF? 
En tot allò que engloba el Carnaval, rotundament si, pot-
ser em queda alguna espineta de no haver pogut afegir 
alguns actes que m’hagués agradat afegir a festa major i 
sobretot a festa del poble. Però en resum si, molt.

Com era la teva relació amb els comissionats? 
 I com és actualment? 
Amb gairebé tots ja érem amics de la infància, excepte 
amb un parell. M’emporto evidentment continuar l’amis-
tat amb aquests que ja eren amics meus abans i sobretot 
com a novetat i en especial l’amistat d’aquells que potser 
si no fos per aquesta experiència, no hagués tingut la sort 
de conèixer. 

JO DEIXO LA COMISSIÓ DE FESTES, 
PERÒ EL MEU COR... NO
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Si només poguessis triar una actuació, quina seria? 
 I per què? I la que menys t’agrada? 
La que més m’ha agradat des de ben petit i sempre he 
parlat d’aquesta ha sigut sempre l’Operació. Sento que 
una actuació que tens molta llibertat de fer el que vulguis, 
per mi molt TOP.
Realment  no hi ha cap però, si m’he de mullar diria la 
Penjada. Genera moltíssima feina i com a comissionat ens 
consta molt gaudir-la, ja que toquem molts temes polítics 
i d’actualitat que no tots en sentim identificats.

Quina és la teva experiència dins de la comissió de 
festes d’Encamp, que els hi explicaries als teus fills/
es dintre de 20 anys?  
Em quedo principalment amb una paraula o una frase, 
això és molt molt bonic. Hi ha dies de discussions, de 
bronques, de complicacions. Però val la pena i ho reco-
manaria 100%, evidentment si ho sents de veritat.

Et sents satisfet amb el teu recorregut a CDF? 
Sincerament, estic molt satisfet amb la meva tasca, però 
potser em quedo amb una sensació agredolça al no ha-
ver aconseguit involucrar-me tant en papers de diàlegs 
llargs o més protagonistes. És una cosa que sempre m’ha 
costat, tot i que considero que amb el que em costa he 
aconseguit molt.

Com era la teva relació amb els comissionats?  
I com és actualment? 
He tingut la gran sort de conèixer-los ja a gairebé tots i 
ja teníem una bona amistat fora del que és la Comissió, 
inclús puc destacar que tinc un cosí a dintre amb mi. Amb 
aquelles persones que no els coneixia d’abans ara mateix 
els considero de la meva família tot aquest temps s’han 
convertit en amics meus igual o més que aquells que ja 
venien d’abans.

TRADICIÓ AMB SENTIMENT DE FAMÍLIA, 
FELICITAT ABSOLUTA!!!

Com descriuries la relació que mantens amb el 
Carnaval d’Encamp i la CDF? Des de quan? 
Realment porto uns 14 anys fent carnaval, actualment en 
tinc 28. He viscut el carnaval des de molt petit i sempre he 
volgut formar part d’aquesta tradició per fer que aquesta 
continuï.

Com valores la tasca de la CDF? 
La tasca de la CDF, considero que ha d’estar, recordaré 
sempre una frase que va dir un excompany meu de la Co-
missió, “La Comissió és la veu del poble i nosaltres diem 
tot el que poble no pot dir”, estic 100% amb aquesta frase. 
A més és molt important ser-hi per saber realment la feina 
que hi ha i els esforços que fem. No tot són riures i festes. 
Pel que fa a la meva tasca, doncs crec que no ha sigut tot 
la vistosa que podria haver estat, però qui ho viu des de 
dins sap que hi ha moltíssima feina interna que no es veu 
i és aquí on sempre he estat jo. 

Quin era el teu principal objectiu en arribar CDF? 
Mantenir i preservar aquesta bonica tradició. Potser 
aquest és l’objectiu que hauríem de tenir tots els comis-
sionats entres d’altres.

Ens expliques alguna anècdota viscuda  
en algun Carnaval d’Encamp? 
Anècdotes en tinc moltes, bones i dolentes... La que més 
em marca malauradament és dolenta. Un dilluns de Car-
naval em va enxampar la policia sortint del nostre “garito” 
carregat amb 4 pompes i una vintena de traques, anàvem 
a fer la despertada a Canillo. Per sort m’agafen a temps, 
perquè si no CREMO CANILLO !!! 

Entrevistem a: 
Jonathan Painhas “Pafunies”



CDF News

35



36

CDF News



37

CDF News

Xaranga amb ‘Xaranga Estrella Band’
Pels carrers del poble 

Tradicional representació del Ball de l’Ossa 
i repartiment d’all i oli
Aparcament del Prat de l’Areny i Travessera del Prat de l‘Areny

Festa infantil &’ Karaoke’
Sala de Festes del Complex

Ball de tarda per a la gent gran amb ‘Euphoria’
Casal del Poble

Nit temàtica ‘Fluor the sea’
/Premi de 250 € a la millor disfressa d’adult 

Ball de nit amb ‘La Banda Neon’
Sala de Festes del Complex

Sessió de disc joqueis amb DJ Moncho, 
Dj Mon i Juacko Dj  
Sala de Festes del Complex

Di�uns 20/02
15.30h
 
16.00h
  

17.30h
  
18.00h

22.00h

00.30h 



I
XI
I

XI

X IX

VIII

VII
VI

V

IVIII

II

Àries
Que haver de pagar els 
cubates no et faci quedar-
te a casa. Aquest és el teu 
any. Sí o sí. 

Verge
Si no trobes l’amor 
aquest Carnaval, 
sempre pots fer-li 
la culpa a la guerra 
entre Rússia i Ucraïna. 
Funciona.

Aquari
Si l’amor no t’ha somrigut 
fins ara, no ho farà tampoc 
aquests dies. El Carnaval 
no fa miracles (o sí). 

Peixos
Vigila amb les copes 
perquè no seria el 
primer cop que t’han 
d’acompanyar a casa. 
Sigues responsable.

Balança
Criticar tot allò que fa 
la CDF no et fa millor 
encampadà/na. Gaudeix 
del Carnaval i no siguis 
tan amargat/da. 

Escorpió
Demanar la baixa per 
venir al Carnaval està 
lleig. La CASS és de tots. 
Millor demana vacances.

Sagitari
Segueix el consell que 
et donaré si vols trobar 
l’amor aquest Carnaval: 
rentat les dents després  
de menjar l’allioli de l’Ossa.

Capricorn
Anar dos dies abans de 
Carnaval al Party Fiesta a 
comprar disfresses no sol 
donar bon resultat.  Has 
de ser més previsor/a.  

Taure
No tinc gaire bones 
noticies per tu. Pot ser 
millor que vinguis a 
veure’m a la Nit de les 
Bruixes.

Bessons
En general tindràs un bon 
Carnaval. Però vigila amb 
els sopars i recorda anar 
al gimnàs al menys 3 cops 
per setmana. 

Càncer
El teu entorn no està 
gaire content amb tu 
perquè no has col·laborat 
en el muntatge de la 
carrossa. Amb aportar 
econòmicament no n’hi 
ha prou.  

Lleó
Deixa de voler ser el 
centre d’atenció i intenta 
abstenir-te de pujar a 
l’escenari. La CDF, el 
Moncho i el personal de 
seguretat t’ho agrairan.  

38

Després d’uns anys de vacances, el nostre mèdium de confiança ha decidit tornar a realitzar 
aquesta secció per a alegrar el dia dels Encampadans tot i que sigui de manera efímera. 

L’horòscop del Carnaval
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Babi, al final hem de signar? 

 Raul, la CDF troba faltar un xapista

Boludooo, busco trabajo, busco piso u obra para 
dormir… pero somos Campeon Mundiaaal!! 

Oh rubia de la farmasia, rrrroder ainda nao 
me chamastes. Manda SMS o 66 36 04

El Marcio és més d’esquerres que l’aixeta  
de l’aigua calenta 

Helder, ara que ja surts de casa, 
proper objectiu correbars

Es busquen 122 milions, vistos per darrer  
cop al C/Joan Maragall, nº3

Heu vist que el Valipas es traspassa? 
Entres per un carrer i surts per l’altre

Donsion, Gabriel, per quan el viatge a Turquía?  
PD: a Cuadros le gusta esto 

Algú sap si els agents de circulació ja porten pistola? 

Benzina, en res seré més cara que tu….  
Att: electricitat

Algú sap si el fèretre del Carnestoltes 
estarà 10 dies passejant-se pel país?  

E.J, amb el que t’ha sobrat podries convidar 
a un soparet, no? 

Segueixo venent Opel Corsa, S.U.P k algú 
me’l compri k vull marxar de vacances 

Sabeu que l’Ossa és patrimoni de l’UNESCO?  
La d’Ordino també? Pensava que s’havia de tenir 
continuitat en el temps per ser patrimoni. 

Antigament a E-E tenien una nòria, ara están 
plagats de grues. És aquest el turisme del futur? 

Diuen que el que va pensar el nom de Naturland 
encara està de vacances. Ben merescudes 

Algu sap algo del pinto? Fa temps que no 
se li veu el pel, estem preocupats...
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Que es fa el divendres de Carnaval?
a) Anar de “farra” que el cos ho demana

b) A i D, són correctes

c) Anar de ”shopping” amb la soga, s’ha de 
complir

d) Última reunió de Carnaval

 

Qui va ser el Carnestoltes de l’any passat?
a) David Cruz

b) Conxita Marsol

c) Laura Mas

d) J.M Rascagnères

Quina actuació de Carnaval és Patrimoni 
Cultural de la Humanitat de la UNESCO?
a) Els Contrabandistes

b) Que és la UNESCO

c) El ball de l’Ossa

d) La Sardinada

 

D’on venen els contrabandistes  
abans del judici?
a) De la muntanya

b) Del bar Granada

c) Del garito de la CDF

d) De jugar una “pachanga”

 

Quin dia es fa la matança del porc?
a) Quan el porc ho decideix

b) Dissabte al matí

c) Quan els cuiners acabin d’esmorzar

d) Diumenge al matí

 

A quina cançó li vam fer una versió a la 
penjada del 2022?
a) Gasolina – Daddy Yankee

b) El Joan petit quan balla

c) Quedate – Quevedo

d) Torero – Chayanne

 

Quins dies es celebra el Carnaval d’Encamp?
a) De dilluns a divendres

b) De dissabte a dimecres

c) Fins que el cos aguanti

d) Una setmana sencera

 

Qui porta la barra de la CDF?
a) El Comú d’Encamp

b) El “gomines”

c) La CDF

d) No ho sap ni l’interventor

 

Quin comissionat anirà primer a Turquia?
a) Donsion

b) Gabriel

c) Marcio

d) Painhas

 

En quin estat arriba el carnestoltes  
a l’Operació?
a) Fet pols

b) No sabem si viu o mort

c) Amb un combinat a la mà

d) Totes les respostes són correctes

Quant saps d’Encamp? 
????????????????

01. 06.

02. 07.

03. 08.

04.
09.

10.

05.

? ?
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14.

15.

16.

13.

12.

11. 17.

18.

19.

20.

Des de quin any es fa el ball de l’Ossa, 
ininterrompudament ?
a) 1957

b) 1951

c) 2000 a.C.

d) 2021

 

Que era “l’antar” ?
a) Una discoteca

b) Un camp de patates

c) B i D són correctes

d) L’actual Prada de Moles

 

Quin és el “hobby” del J.M Marot?
a) Fer-se “selfies”

b) Donar la nota

c) Totes són correctes

d) Fer-se veure

 

Quin és el patró de la parròquia?
a) Sant Xinxan

b) Sant Miquel

c) Sant Hilari

d) Sant Roc

 

Que venia la “Pascuala”?
a) B i C són correctes

b) Llaminadures

c) Petards

d) Llambordes

 

Quines són les 3 ciutats agermanades  
amb Encamp?
a) Rouillac, Mojacar i l’Alguer

b) Mirandela, Ponte de Lima i Viana do Castelo

c) Pas de la Casa, Canillo i Ordino

d) Totes són correctes

 

Qui és el “filmaker” de la CDF?
a) Juan Delluis

b) Lluis Dejuan

c) Xili

d) Marti Imatges

 

Quantes estrelles té el logo del Comú 
d’Encamp?
a) 7-1+2

b) 8-2+1

c) No hi ha estrelles

d) Π

 

On operem al Carnestoltes?
a) Al centre encampadà d’animals

b) A la sala de congressos del Complex 
Esportiu d’Encamp

c) B i D són correctes

d) Al centre animalari d’Encamp

 

El Carnaval d’Encamp és i serà...?
a) I sempre ho serà

b) D’Encamp

c) Immortal!!!

d) Important

RESULTATS  
Les respostes correctes es diran  
al Ball de l’Ossa!

0 – 5 correctes:  Caniellenc/Ordinenc

6 – 10 correctes: Del terreny de Concòrdia

11 – 15 correctes: De Valiranova

16 – 18 correctes: Vius a Encamp

19 – 20 correctes: 100% Encampadà
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Vertical
1. Camí on el Comú té pensat fer una obra faraònica. 

2. Els edificis emblemàtics del país esdevenen… 

3. Les seves obres seran més llargues que les del 
passeig de Mojàcar

5. És únic per tot el país i si ets de classe treballadora 
no te’l pots permetre.

6. A Ordino encara troben a faltar el seu.

9. Servei de dubtosa qualitat al que li ha sortit 
competència (segons alguns, deslleial).

10. Ni entre 10 temporers el poden pagar… Bé, entre 
10 residents tampoc.

12. Únic motiu pel qual el Comú està disposat a 
tancar l’avinguda.

Horitzontal
4. Sembla ser que no en tindrem perquè algú ha 
malbaratat 122 milions.  

7. Si no són Europeus i amb alt poder adquisitiu no 
se’ls acull.

8. Hi ha temporers que hi dormen.

11. Després de molts anys de lluita, per fi ens l’han 
pujat. 

13. Tothom se’n ha oblidat. 

14. Les portes dels hotels n’estan plenes. Acabaran  
(o haurien) al contenidor blau.

15. Matèria prima escassa que va subvencionar el 
mundial de Qatar.

16. Els veïns d’Encamp hi són molts sensibles.  
Sobretot durant les festes d’estiu.
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Troba les següents paraules a la sopa de lletres:
1. Traca

2. Carrosses

3. Fiscal

4. Enterrament

5. Despenjada

6. Matança

7. Infermera

8. Dalla

9. Caçador

10. Despertada

11. Carnaval

12. Coca 

13. Xocolata 

14. Pressupost
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Jordi Torres (Hanson) Teniu alguna idea per fer la carrossa d’Encamp??

Carrossa Consell General
El gran jefe, Jordi Torres (Hanson), Pere PS, Eric Jover, Ferran Cos...

Pere PS Jo sí, els de DA podríeu anar de pallassos, no?  🤡

Eric Jover @perePS, tampoc et passis, volem ser amics 🤗

El gran jefe @Ericjover, saps comptar?

Eric Jover  Sí... 😔

El gran jefe  Doncs nosaltres amb tu no comptem

El gran jefe ha eliminado a Eric Jover

El gran jefe ha salido del grupo

Ferran Costa 🔵  Podríem anar de galls no? @Gallardo 😉😉

Gallardo Liberal  Ja n’hi ha prou amb la brometa, no?  😠

El gran jefe  I d’aprenents de bruixot, que us sembla?

Carine Populista  A mi em sembla genial, jo ja tinc la bola de vidre  �

Ferran Costa 🔵  Si no us decidiu al final aniré amb la Comissió, que parlem sovint per Instagram

Pere PS  @FerranCosta🔵 Un altre cop jugant a dues bandes, jo diria que la Comissió de Festes ja no té més cadires

+376 683 492  A mi m’és igual, sempre i quan no vinguin els Liberals

El gran jefe  És a dir, jo allargo les eleccions perquè gaudim tots/es junts/es del Carnaval d’Encamp, 
i com sempre, no hi ha manera de posar-nos d’acord jo marxo...

Jordi Torres (Hanson)  Joder tios... Sempre igual... No hi ha manera amb vosaltres...

I tu qui ets ? Es que no et tinc guardat/da?
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El cartell guanyador és de...
Ramon Pujol, jove Encampadà llicenciat en disseny 
per l’escola d’art i disseny Llotja de Barcelona i 
amant del dibuix i la il·lustració. 

Pujol que ha volgut agrair el premi, ha explicat que 
va presentar un cartell fet amb il·lustració digital “on 
l’Ossa havia de ser la protagonista en un cartell que 
volia representar els elements propis de la festa”.
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C A R N A V A LC A R N A V A L   
E N C A M PE N C A M P   

2 0 2 32 0 2 3   
  

Comissió de Festes
Encamp CONSULTA EL PROGRAMA!

CARNAVAL 
ENCAMP 

2023
del 18 al 22 de febrer

Els cartells que han participat aquest any!

47

Agraïments a tots els participants!  
Esperem tornar a comptar amb el vostre talent l’any vinent!
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Despenjada de S.M. el rei Carnestoltes
Plaça del Consell General

Operació de S.M. el rei Carnestoltes 
amb Pep Plaza 
Sala de Congressos del Complex

Monòleg de Pep Plaza
Sala de Festes del Complex

Sessió de disc joquei amb DJ Moncho 
Sala de Festes del Complex

Dimarts 21/02
19.00h
 
22.30h
  

23.30h
  
00.30h
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Cartellera 2023
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CASS
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Sardinada popular
Travessera del Prat de l‘Areny

Lectura de les últimes voluntats 
de S.M. el rei Carnestoltes
Travessera del Prat l’Areny

Castell de focs artificials de fi de festa
Travessera del Prat de l’Areny

Dimecr� 22/02
20.00h
 
20.30h
  

21.00h
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Encamp, 22 de febrer del 2023

Amb aquest document oficial, la Comissió de Festes d’Encamp justifica l’absència del/ de la .................
........................................................................ des del dissabte 18 de febrer fins al dimecres 22 de febrer a 
causa de l’impressionant Carnaval que es va viure a la parròquia Encamp.

El pacient va ser donat d’alta i es troba al sofà del domicili dels seus progenitors, ja que no diposa de 
recursos per emmancipar-se. Tot i aíxí, ha de completar el descans mínim decretat pel conveni laboral 
obsolet del Principat d’Andorra.
L’assistència al Carnaval d’Encamp pot generar carnavalitis renal aguda, col·loquialment conegut per 
“ressaca”. Els simptomes són els seguents:

- Mal de cap  - Fatiga - Febre carnavalera
- Tos seca - Deshidratació - Desig sexual desmesurat

Aquest certificat pot ser emprat per l’ús que més convingui a cadascun dels pacients.

CERTIFICAT MÈDIC
Dr. Carnestoltes

Telf. 696969

Centre animalari d’Encamp
Carrer de la festa, 69 garito CDF, AD200 Encamp
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Vols fer part de la penjada 
de Sa Majestat el Rei 

Carnestoltes?

Vols ser jutjat/da amb la 
resta de contrabandistes i 
aconseguir l’absolució?

Si tens 16 anys o estàs a punt de complir-los, no dubtis en ser part del millor carnaval del món!!!
Participa de les reunions del jovent d’Encamp i la Comissió de Festes els divendres previs a la celebració del carnaval.

Estigues atent/a que el carnaval de l’any vinent és el teu Carnaval!
i recordeu...

EL CARNAVAL D’ENCAMP ÉS I SERÀ IMMORTAL!

Vols participar del Ball 
de l’Ossa, patrimoni de la 

humanitat per la UNESCO?

Vols despenjar amb 
nosaltres al Rei del Carnaval 
per poder-lo operar i enterrar 

fins l’any vinent?
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Som d’Encamp...

Silencio  
  en la sala!

Guaiteu quina bestia!

I el cooooooor...?

és i serà immortal!



Moltes gràcies!

 

Pinto

Furmi

Manolito

Sangre

Shakiro

Paulo

Rapunzel

Tinky winky

Tulipa

102

Ra-pha

Fumeti

Corleone

ObacAfflelou

9+1

Mini Gaitas

1ra Dama

GM

Trulli

CayetàBisbal

Jordan

Tarima

Lluri

Llony

Vitor On / Off Freddy

Marcelet

Apu

Mini Trulli

Pernil Dolç

A10

Silva

Hola

Proses

El Jovent d’Encamp


