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També ens trobarà                   www.bsa.ad

Més serveis, 
més banca, 
més online! 

els 100 primers
Ara, atenció al 
client 24h en 
el nostre per l. 

Pensi en el futur
PLANS DE PENSIONS BSA
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eStUdiaR i tReballaR a l’eStRanGeR 
Autràlia, Canadà, EUA, NZ, Anglaterra, Irlanda

CURSoS d’idioMeS PeR a adUltS i PetitS

CaMPaMentS d’eStiU

Per a informació:
info@trekyourway.com 
Tel.: + 34 619 717 039 / + 34 934 121 238
o bé entrevistes concertades
dissabtes a Andorra.

Propera obertura 
d’ofi cina a andorra

L’univers de la casa
Av. Joan Martí, 43, 
Encamp

Obert de dilluns a 
divendres, de 15 h a 20 h

Tel. 72 85 40  
Mòbil 37 94 93

Nou a  
ENcamp 

Sofàs de disseny  
a preu de fàbrica

Una coral de crits 
sords

ARSENI 
SugRANyES

OPINIÓ

Propaganda 
sectària

JAumE 
BARtumEu 
cASSANy

talentejant surt al carrer i mostra  
a carlemany les obres participants

CULTURA    pàgina 13

JONATHAN GIL

ANdORRA  pàgina 7

El sector agrari és partidari 
d’aturar l’acord d’associació
Lamenten que el Govern no hagi informat del desig de la UE de posar fi a l’acord duaner fins un any després

AvUI és NOTíCIA    pàgina 3

Demanen presó 
per a Borja 

Thyssen per 
fingir residir 

a Andorra

EsPORTs   pàgina 15

Un mes per sortir de la 
llista negra de l’AMA

ANdORRA    pàgina 8

BancSabadell guanya 
7,6 milions el 2015
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FARMÀCIES DE 
GUÀRDIA

CATALÀ EXPRÉS

TELÈFONS
URGÈNCIES
Servei Urgent Mèdic (SUM) 116 
Hospital de Meritxell 871 000
Urgències (la Seu) 973 35 29 42
Hospital (la Seu) 973 35 00 50
Transport Sanitari Programat 871 116
Creu Roja 808 225
Policia 110
Policia Municipal (la Seu) 092
Mossos d’Esquadra 088
Bombers 118        
Bombers (la Seu) 085
Ambulància (la Seu)  973 35 33 35               
FEDA (avaries) 145          
Andorra Telecom: 
(Avaries/Aten. al client) 115
Andorra Telecom  (Inf. nacional) 111
Andorra Telecom  (Inf. internacional) 119

D’interès

Andorra la Vella
Farmàcia Gran
Av. Meritxell, 83 - Tel. 828 009

Pas de la Casa 
Farmàcia del Pas
C/ Major, 1 - Tel. 755 860 - 352 711

Quina paraula catalana 
hem d’emprar per evitar el 
barbarisme *patitiesso?

Hem d’emprar garratibat.

M’has deixat garratibat.

Preus vàlids del  17 al 23 de març Excepte error tipogràfic o fi d’existències. Oferta destinada al consumidor final.  

PREUS
IRRESISTIBLES

13,15€

CHARLES
GABRIEL

xampany
Brut, 75cl

INFONEU Aquesta previsió i cotes poden 
variar en funció de les 

condicions meteorològiques.

Cota mínima cm
Cota màxima cm
Qualitat de la neu
Accessos 
Instal·lacions obertes
Pistes obertes
Telèfon estació

Cota mínima cm
Cota màxima cm
Qualitat de la neu
Accessos 
Instal·lacions obertes
Pistes obertes
Telèfon estació

Circuit de fons
Cota mínima cm
Cota màxima cm

Qualitat de la neu
Accessos
Telèfon estació

OrdinO 
arcalís

pas de la casa
grau rOig

sOldeu
el TarTer

pal arinsal

110
160
Pols

Oberts
14/14
26/27

739 600

15 Km
25
50

Pols
Oberts

741 444

80
120
Pols

Oberts
29/31
53/53

872 900

80
130
Pols

Oberts
36/36
67/69

890 500

90
110
Pols

Oberts
19/19
24/24

878 000

100
120
Pols

Oberts
10/12
18/19

878 000

COBERTURA: 
De 60m2 a 200m2
PRODUCCIÓ DE O3: 
30mg/ hora - 
1000mg/ hora
Model: 
Ozo-Vida 300- 2600

5 Primers
5 Segons
+ Postres 26,90 €

MENÚ DEL DIA
12,50 €

MENÚ RECOMANACIONS

Tel. 81 74 81 · www.guardatot.com

GGTT--  LLaa  MMaassssaannaa
Av. del Través, Aparc. 
Telecabina, planta -4 

GT - Santa Coloma
Av. d'Enclar nº120

Servei privat de lloguer de traster

EL TEMPS

Avui el dia s’ha de tornar a repetir com el d’ahir. El 
matí serà assolellat i força tranquil. Les temperatu-
res han de començar a davallar i a mesura que avanci 
el dia l’aire serà més fred. Es notarà primer a l’alta 
muntanya, on la isoterma dels zero graus se situarà 
cap als 1.500 metres d’altitud. Des del migdia sorgi-
ran nuvolades als cims i a la tarda acabaran descar-
regant en forma de ruixat, més probablement cap a 
l’Urgellet i el sud d’Andorra. La cota de neu se situarà 
als 1.200 metres. El vent bufarà de component nord 
amb alguna ràfega de fins a 40-60 km/h en altura a 
la tarda. Demà el temps ha de ser més estable i amb 
temperatures sense canvis. Que tingueu un BonDia.

Avui 12
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Avui és notícia

Treballem per fer més fàcils els moments més difícils ...
• Incineracions 
 (concessió ofi cial)
• Trasllats internacionals
• Repatriaments

• Venda i col·locació de làpides
• Servei de floristeria 
 nacional i internacional
• Gestió integral de tràmits per defunció

C/ dels Escalls, 9, baixos. AD700 Escaldes-Engordany • Tel.: +376 • 86 66 32  •  80 71 80 • Fax: + 376 86 68 32  •  80 71 72 

El sector agrari considera que, 
després de conèixer-se que 
la Unió Europea (UE) pretén 
posar fi a l’acord duaner amb 
l’acord d’associació, caldria 
aturar la negociació i pren-
dre’s un temps de reflexió. Així 
ho va afirmar el president de 
l’Associació de Pagesos i Ra-
maders d’Andorra (APRA), 
Xavier Coma, que va remarcar 
que “amb el sector financer en 
hores baixes i l’economia re-
cuperant-se a poc a poc, seria 
bo plantejar-nos un possible 
acord d’associació amb la Unió 
Europea d’aquí un temps, 
quan les aigües estiguin més 
calmades”. 

Coma va recordar que, tal 
com indica l’informe que el 
Govern ha fet arribar a la UE 
per fer-li veure la necessitat 
de mantenir l’acord duaner, la 
fi d’aquest seria “demolidora” 
per a l’economia andorrana, 
i principalment per a l’agri-
cultura. En aquest sentit va 
indicar que si això passés es 
posaria fi al cultiu de tabac, 
una activitat fonamental en 
les explotacions del Principat. 
Així, va remarcar que el sector 
dóna feina a 400 famílies, unes 
700 o 800 persones, el 50% de 
les quals depenen del sector 
del tabac. A més, el 80% de les 
325 granges operen de manera 
exclusiva o mixta amb aques-
ta producció. A Europa l’agri-
cultura és subvencionada per 
l’Estat, assenyala Coma, “però 
si els ingressos del Govern 
es redueixen, no sabem d’on 
sortiran les subvencions”. Per 
aquest motiu va evidenciar que 
el sector té “una por enorme” 

i va avisar que una modificació 
de l’acord duaner, sense cap 
altra mesura alternativa, com-
portarà “l’oposició frontal i ab-
soluta” dels pagesos i ramaders 
a l’acord d’associació. “Haurem 

de dir que no” i “el defensarem 
de totes les formes possibles”, 
va exposar. Una altra cosa se-
ria que l’única modificació que 
es volgués fer a l’acord duaner 
fos la que fa referència a l’arbi-
tratge. Tot i així, considera que 
si aquest fos el cas no hauria 
calgut que el Govern presen-
tés un document amb tots els 
punts excepte aquest. 

Al mateix temps, l’APRA 
considera molt preocupant 
que l’executiu no hagi tras-
lladat fins ara als col·lectius 
afectats la demanda de la Unió 
Europea de posar fi a l’acord 
duaner quan aquesta petició ja 
es va posar a sobre de la taula 
el maig del 2015. “Si fa un any 
que el manteniment de l’acord 
es va posar en dubte, calia in-
formar”, va declarar Coma, que 
va lamentar que el Govern ho 
va fer després d’un comenta-
ri de l’ambaixadora francesa 

i que el document que es va 
enviar a la UE es filtrés a la 
premsa. Aquest informe va ser 
exposat davant de l’associació 
pel ministre d’Afers Exteriors, 
Gilbert Saboya, i la ministra de 
Medi Ambient, Agricultura i 
Sostenibilitat, Sílvia Calvó, en 
una reunió divendres a la nit. 
Es confirmaven així les preocu-
pacions expressades pel sector 
amb anterioritat, que s’havien 
negat des del Govern, va dir.

Al mateix temps, l’Associ-
ació de Pagesos i Ramaders 
tampoc veu amb bons ulls que 
la negociació es faci conjunta-
ment amb Mònaco i San Mari-
no. Consideren que el pes que 
té l’agricultura en aquests dos 
països és molt inferior a la que 
té al Principat, un fet que no 
ajuda. “És com la política marí-
tima a Andorra”, va sentenciar. 
Coma va remarcar la necessitat 
de defensar la personalitat del 

país i va apuntar que “com es 
diu al sector, les presses són 
males conselleres” i que caldria 
prendre’s més temps per sig-
nar l’acord d’associació.

a l’espera
Més prudents es van mostrar 
els fabricants i venedors de 
tabac. Segons el president de 
l’Associació de Fabricants de 
Productes de Tabac d’Andorra 
(AFPTA), Òscar Ribas, les nego-
ciacions tot just han començat 
i tot va “sobre el guió”. Per això 
va assenyalar que des d’aquest 
sector “no estem preocupats ni 
no preocupats, estem a l’espe-
ra”. En aquest sentit va expo-
sar que hi ha molts escenaris i 
que “nosaltres treballem amb 
el que no es posarà en dubte 
l’acord duaner”, encara que 
pot succeir qualsevol cosa. En 
relació a l’informe que l’execu-
tiu ha fet arribar a la UE, Ribas 
va declarar que “tothom ha fet 
la seva carta als Reis” (que no 
l’han sorprès) i ara s’obre un 
període de negociació.  

També els venedors de tabac 
consideren que cal esperar a 
veure com evoluciona la nego-
ciació, ja que encara és aviat. 
Ton Armengol, de la Casa dels 
Tabacs, va assenyalar que cal 
fer confiança en el Govern i en 
l’acord i esperar que es pugui 
mantenir la situació actual, 
ja que d’altra manera “el país 
s’enfonsaria”. Armengol va re-
cordar que Suïssa té un sistema 
de franquícies que permeten 
passar per la frontera un car-
tró de tabac, 1 litre d’alcohol i 
50 cigars, mentre que en el cas 
d’Andorra se situen ara en un 
cartró i mig de tabac, un litre i 
mig d’alcohol i 75 cigars.

El sector agrari creu que caldria parar 
la negociació de l’acord amb la UE
Lamenten que el Govern no hagi informat de la demanda de posar fi a l’acord duaner fins un any després

Unió Europea

M.s.C.
andorra la VElla

El sector agrari està preocupat per la fi de l’acord duaner ja que posaria en perill les explotacions.

bondia

Xavier Coma

Òscar ribas

Seria bo 
plantejar-nos un 
acord d’associació 
d’aquí un temps

nosaltres treballem 
amb l’escenari que 
no es posarà en 
dubte l’acord duaner



OPINIÓ4 Dimarts, 22 De març Del 2016

La Veu deL PobLe S. a. PReSIdeNT Ferran Naudi d’areny-Plandolit GeReNT Ricard Vallès dIReCToR de MÀRQueTING oliver Puiggalí
boNdIa dIReCToR enric Guinart Mauri CaP de RedaCCIÓ Julià Rodríguez ReSPoNSabLe d’oPINIÓ andrés Luengo RedaCCIÓ Marc Segalés, Mireia Suero, andrés Luengo, Víctor duaso, Pepa Gallego,  
adrià Solís CoRReCCIÓ M. Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Reinaldo Márquez, Soraya borlido FoToGRaFIa Jonathan Gil CoMeRCIaL I adMINISTRaCIÓ Joan Nogueira, Cristina Pitarch, Virginia Yáñez  
dISTRIbuCIÓ Premsa distribució TRaNSPoRT Imprintsa. 

Carrer baixada del Molí, 5. andorra la Vella.Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad

DIRECTORI

El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció d’opinió. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial.
Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència.

Avís SMS: En compliment del que preveu la Llei 15/2003 Qualificada de Protecció de Dades Personals, de 18 de desembre, us informem que les vostres dades personals passaran a formar part d’un fitxer automatitzat, a què acordeu el vostre consentiment, la finalitat del qual és la gestió dels 
missatges SMS. El responsable del fitxer és la SoCIETAT LA VEU DEL PoBLE SA, on podeu exercir el drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Us informem que les vostres dades no seran cedides. Els missatges es publiquen literalment, d’acord amb el contingut rebut a la redacció del 
BonDIA. no obstant, el diari es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les opinions expressades en aquesta secció. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix el BonDIA i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) 
incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal o atemptatori contra els drets humans. El BonDIA es reserva el dret de retirar tots els comentaris i les aportacions que vulnerin 
el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resultin adequats per publicar-se. no es publicarà cap missatge amb dades personals o que puguin 
identificar una persona sense el consentiment de la persona interessada. L’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis que es prestin amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers. L’usuari garanteix que la informació, el material, els 
continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al titular del diari, no infringeixen els drets de protecció de dades personals ni cap altra disposició legal. La informació, els materials, els continguts, les opinions o les observacions que l’usuari 
faciliti al titular es consideraran no confidencials, i es reservarà el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada. La relació entre LA VEU DEL PoBLE i l’USUARI se sotmet a la jurisdicció del Principat d’Andorra.

dipòsit Legal aNd. 114-2004

El Govern fa quasi un any que sabia que 
la Unió Europea vol aprofitar la negoci-
ació de l’acord d’associació per revisar 
l’acord duaner. Malgrat estar en disposi-
ció d’aquesta informació de manera ex-
clusiva, l’executiu ha anat defensant de 
manera continuada que Andorra podrà 
mantenir l’acord duaner. Estratègica-
ment és una posició que es pot arribar 
a entendre, perquè de portes enfora 
davant d’una negociació d’aquesta im-
portància no es pot anar amb les cartes 

marcades davant d’una altra part (més 
poderosa) i, de portes endins, no es pot 
anunciar públicament que probable-
ment caldrà fer concessions en alguns 

aspectes que modificaran l’statu quo. 
Altra cosa és el que puguin pensar els 
grups polítics de l’oposició, els quals fins 

fa ben poc desconeixen les intencions de 
la UE. Diuen que la informació és poder, 
i sovint és ben cert. Qui té la informa-
ció pot controlar la situació. I aquest era 
l’escenari que tenia el Govern fins que 
es van fer públiques les intencions de la 
Unió Europea. Ara hi ha una part de les 
negociacions que han deixat de ser se-
cretes i s’ha obert el debat públic abans 
d’hora. Temporalment el Govern ha dei-
xat de controlar el tempo de la negocia-
ció, i això és perillós.

Quan les negociacions deixen de ser secretes

EDITORIAL

En l’edició d’avui del BonDia 
ens fem ressò d’una informa-
ció publicada ahir pel digital 
El Confidencial en què s’explica 
que l’Agència Tributària espa-
nyola ha demanat tres anys de 
presó per a Borja Thyssen, fill 
de la baronessa, per fingir la 
residència a Andorra el 2007 
i no pagar els impostos, uns 
630.000 euros. Sense voler en-
trar en els detalls de la inves-
tigació, aquest cas em serveix 
d’exemple per reflexionar so-
bre si és convenient que con-
tinuïn aflorant aquesta mena 
de residències —si més no dub-
toses— al nostre país. Ho dic 
bàsicament perquè el mal que 
ocasiona a la imatge d’Andorra 
cada vegada que surt a la llum 
una informació d’aquest tipus 
difícilment es pot reparar. ¿Val 
la pena que el nom del país 
quedi compromès a canvi de 
rebre uns quants milions d’eu-
ros de grans fortunes? ¿Aques-
ta no era una etapa superada? 
Tanmateix, fa dies que dono 
voltes a l’auge de la residència 
al país d’esportistes de gran 
nivell. Celebro que vinguin a 
Andorra a viure perquè dóna 
prestigi al país però hem de ser 
molt innocents per no pensar 
que el principal atractiu que 
tenen són els avantatges fis-
cals. Malgrat que compleixin 
la normativa, em preocupa 
que aquesta mena de residèn-
cies acabin sent un problema 
davant els països del nostre 
entorn. La Comissió Europea 
fa temps que té entre cella i 
cella posar punt final a l’eva-
sió fiscal i no dubtarà a atacar 
els més dèbils quan en tingui 
l’oportunitat. El potencial de 
futur d’Andorra ha d’anar molt 
més enllà del camí dels avan-
tatges fiscals, que són pa per 
avui però gana per demà. La 
imatge de país no es pot per-
metre més ensurts.

d’imatge i de 
residències 
perilloses

QuI TÉ La INFoRMaCIÓ 
CoNTRoLa La SITuaCIÓ

DONANT LA NOTA

Robert Cassany
BancSabadell d’Andorra 
tanca el 2015 amb un resul-
tat positiu de 7,610 milions 
d’euros, un increment del 
4,71% respecte al benefici 
de l’exercici anterior.

12345
J.C. Sasplugas

MoraBanc ha obert la se-
gona convocatòria del 
programa d’acceleració 
empresarial B-Ready, una  
oportunitat per a emprene-
dors per gaudir de suport.

12345
Borja Thyssen

L’Agència Tributària d’Es-
panya demana tres anys de 
presó per a Borja Thyssen 
per fingir presumptament 
la residència a Andorra i no 
pagar impostos.

12345
Jordi Beal

El secretari d’Estat d’Es-
ports assegura que abans 
d’un mes Andorra sortirà 
de la situació de no confor-
mitat de l’Agència Mundial 
Antidopatge (AMA).

12345

OPINIONS A LES XARXES

Més esports
@Mes_Andorra

Albert Turné i Iván Vila, ‘finishers’ de la 
Cape Epic

BiblioPúblicaGovern
@BibpubAndorra

A les 11.00h, acompanyeu-nos a la 
trobada: “Dones d’Andorra...” Amb @
MontseRonchera i #AdelaidaGarciaPuy

TUITENQUESTA

¿S’hauria de potenciar el comerç 
electrònic a Andorra?
A: Sí

B: No

EnRiC GuinART
Periodista

BAIXADA 
DEL

MOLÍ, 5

 A: 90%  B: 10%
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¿Teniu fills? ¿Quant fa que no 
n’heu hagut de dur un en bra-
ços? ¿Durant quanta estona? 
¿El trajecte de cinquanta me-
tres que va de l’interior d’aque-
lla borda-restaurant fins al cot-
xe, que havíeu deixat en un dels 
laterals més allunyats de l’apar-
cament? ¿I si aquell dia heu ca-
minat molt (primer carrer avall, 
després d’un parc a una terras-
sa i així etcètera) i al final heu 
decidit quedar-vos a sopar a la 
borda-restaurant i ara us ado-
neu que sou a, posem, un parell 
o tres de quilòmetres de casa? 
L’endemà de la caminadeta amb 
el nano a coll us farà mal tot 
el cos. Possiblement, si és diu-
menge, no us moureu del sofà 
en tot el dia. (Algú pragmàtic, 
per descomptat, hagués trucat 
un taxi i ara no tindríem figura 
retòrica des de la qual projec-
tar-nos emocionalment.)

Pensem uns segons en una 
foto que s’ha fet famosa entre 
moltes altres fotos de refugiats 
arribats a Europa. L’home que 
s’hi veu crida de desesperació, 
ràbia, dolor. Ha carretejat la 
seva filla amunt i avall per dos 
continents. Sense gairebé men-
jar, sense abric, sense sofà per 
a l’endemà, sense diumenges, 
sense restaurants, sense parcs, 
sense terrasses. I el més fotut, 
sense que gairebé ningú l’hagi 
volgut ajudar en aquest trajecte 
desmoralitzant.

Les coses són així. Digues-ne 
destí. Els capricis còsmics 
m’han posat a mi del cantó bo. 
I a ell li ha caigut al damunt una 
creu monumental que arrosse-
ga fins que ja no pot més i crida. 
Crida de desesperació, dolor i 
ràbia. És una foto.

¿De veritat que som euro-
peus? ¿I no ens fot vergonya 
no haver après res? ¿Som an-
dorrans? ¿I no recordem quines 
misèries van passar els nostres 
padrins? ¿No tenim present la 
gentada que va creuar les nos-
tres fronteres a principis i fins 
a la meitat del segle passat? ¿Els 
qui fugien de les guerres? ¿No 
ens han explicat a casa o hem 
llegit a cap llibre o article que 
la gent passava per les nostres 
valls escapant de la violència: 
repressió, presó, tortura, execu-
ció, camp de treball? ¿Escabots 

de gent famolenca, desgraciada, 
que no tenia res i miraven de 
salvar la pròpia pell i la dels seus 
familiars?

Tornem a la imatge més trà-
gica del món: una variació de la 
pietà en què un pare mira d’evi-
tar haver d’abraçar el cadàver 
famèlic de la seva criatura i cri-
da de ràbia, desesperació i dolor 
sense deixar de caminar. Em dol 
escriure això. La crueltat implí-
cita de la imatge fa una ferum 
tristament coneguda. Estem to-
lerant-la per indolència. Serem 
còmplices del deambular fins a 
la mort de molta gent fins que 
no obliguem els nostres diri-
gents a acollir, dins de les nos-
tres possibilitats, persones que 
puguin com a mínim parar de 
cridar de ràbia, desesperació i 
dolor una estona.

El Dia de la Constitució d’en-
guany serà de ben segur recor-
dat com el dia que el síndic, 
abandonant el paper institucio-
nal que li pertocava, va conver-
tir-se en el portaveu de la pro-
paganda sectària de DA.

D’ençà del mes de maig del 
2015 la propaganda del Govern 
d’Antoni Martí intenta tancar 
de manera irracional opcions 
que haurien de ser analitzades.

En l’edició del BonDia del  
6 d’octubre del 2015 ja vaig es-
criure que la propaganda de DA 
“necessita que el Consell Ge-
neral falli estrepitosament en 
la seva obligació de controlar 
el Govern i que els mitjans de 
comunicació també fallin en la 
seva missió d’oferir una anàlisi 
racional de les opcions que hi 
ha en determinades qüestions 
d’interès general. I gairebé està 
aconseguint una cosa i l’altra.”

Cinc mesos després la situa-
ció empitjora.

Hi ha tanta pretensió, tanta 
íntima convicció que es pos-
seeix la veritat absoluta, que 
estan esdevenint una secta. És 
gent autòmat, de pensament 
únic.

Si mai teniu la mala pensa-
da de no riure’ls les gràcies ja 
heu begut oli: us posen en una 
casella, la dels dolents, o la dels 
antipatriotes.

El problema avui és que vo-
len conformar una societat a 
partir de la imatge.

Ells són la imatge, la dels 
bons, i aquell que gosi discrepar 
es veu castigat amb la imatge 
del dolent, al qual cal desterrar 
a l’infern.

Ja no hi ha intercanvi. No es 
vol compartir ni, menys encara, 
raonar.

La pretensió, la petulància, 
d’aquesta gent és aclaparadora. 
I feixuga.

Penso que el pitjor d’aquest 
pensament únic que ens voldri-
en fer engolir és el seu caràcter 
pretensiós.

Es creuen posseïdors de la ve-
ritat absoluta i en conseqüència 
estan convençuts que estan per 
damunt del bé i del mal.

Amb el benentès que “el mal” 
som els que gosem plantar -los 
cara.

Els estirabots, el denigra-
ment i l’insult s’han instal·lat 
en la vida pública d’una manera 
subreptícia.

Fa un any van començar An-
toni Martí i Gilbert Saboya, i ara 
Vicenç Mateu no vol ser menys.

Aquestes reiterades mani-
festacions contra la legítima 
discrepància són una mostra 
d’intolerància i sectarisme. 
Però també s’acosten a la mala 
educació.

L’insult, el greuge, l’impro-
peri són emprats avui com a ar-
mes polítiques llancívoles mit-
jançant les quals els dirigents 
de DA creuen que recolliran 
simpaties i l’únic que preocupa 
a Antoni Martí, vots.

Aquesta mena d’atacs gro-
llers serveixen també per refor-
çar la solidaritat del grup i, de 
passada, intentar “neutralitzar, 
danyar o eliminar els seus ri-
vals” com deia el sociòleg Lewis 
Coser. Només cal recordar el 
trist espectacle dels consellers 
generals de DA aplaudint, en la 
sessió del Consell General del 
14 de maig del 2015, els insults 
d’Antoni Martí al nostre porta-
veu parlamentari Víctor Naudi. 
Insults emparats pel síndic, que 
no va badar boca per recordar al 
cap de Govern la bona educació. 
Va incomplir amb la seva tasca 
de presidir i dirigir el Consell 
General. En canvi sí que va ser 
bo per fer fora els assistents a 
una sessió que només reclama-
ven justícia per les retallades 
salarials.

Aquesta mala manera de fer 
confirma que en política les for-
mes són molt importants, i més 
les formes que estan escrites 
en un reglament: el del Consell  
General.

Però avui els capdavanters 
de DA han d’acudir a l’insult 
per intentar amagar l’absència 
d’arguments fonamentats i fia-
bles. Són uns professionals de 
la democràcia elitista i creuen 
que qualsevol cosa és bona per 
mantenir-se al lloc i preservar 
el salari.

Tot plegat llastimós.

Propaganda sectària
L’insult, el greuge i l’improperi són emprats avui com a armes polítiques llancívoles

Si no els rieu les 
gràcies us posen a la 
casella dels dolents 
o dels antipatriotes

Estan tan convençuts 
de posseir la veritat 
absoluta que s’han 
convertit en secta

Una coral de crits sords

¿No recordem les 
misèries que van 
passar els padrins? 
¿No ens fot vergonya?

EL GONGPLAÇA DEL POBLE

ARSENI SugRANyES
Escriptor

JAumE BARtumEu cASSANy
President de Socialdemocràcia i Progrés d’Andorra
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Hi ha una qüestió fonamental 
i de què em sembla que es parla 
relativament poc, i és la reflexió 
sobre la coherència que hi ha 
d’haver entre el que fem (la nos-
tra professió, els nostres projec-
tes) i els nostres valors personals.

Per mi la resposta a moltes de 
les nostres dificultats i problemes 
del dia a dia és la coherència, per-
què és en la incoherència en què 
s’allotgen diferents emocions i 
comportaments que ens bloque-
gen i no ens deixen avançar en els 
objectius que ens proposem.

El valor ha de possibilitar que 
una persona, un grup, una co-
munitat, una empresa, un país, 
l’espècie mateixa, segueixi exis-
tint. És per això que per molts, 
i sobretot per mi, el valor més 
important és el respecte a la vida.

Si som coherents —la conduc-
ta correcta que devem als nostres 
principis apresos al llarg de la 
vida, basats en la família, la soci-
etat i la religió—, veurem que avi-
at se’ns presenten moltes opor-
tunitats per resoldre amb èxit les 
nostres diferències amb la socie-
tat. Cal pensar que no tenim l’úl-
tima paraula, així que hem d’es-
coltar, reflexionar, informar-nos 
i corregir-nos si cal.

La vida familiar és molt rica en 
ensenyaments. Hem d’actuar se-
gons els nostres principis i valors 
per donar als fills l’educació que 
necessiten per des envolupar-se 
amb autenticitat i coherència. En 
tot moment hem de ser nosaltres 
qui els donem exemple amb la 
nostra vida.

Quan assistim a una reunió 
—social, familiar, cultural, religi-
osa— ens adonem de si som per-
sones autèntiques i coherents. 
De vegades simplement actuem 
per caure bé, només pel fet que 
ens no critiquin o no ens diguin 
antiquats.

Tinguem la ferma voluntat 
de ser coherents en el que diem 
i fem, siguem els mateixos a tot 
arreu, tinguem sempre la matei-
xa imatge per a tothom.

Siguem capaços de defensar 
els nostres principis, siguem ca-
paços de sostenir-los tot i les crí-
tiques, encara que això ens porti 
a perdre amistats o càrrecs a la 
feina. Triem les nostres amistats, 
els llocs i els esdeveniments on 
anem, perquè en un moment do-
nat no hàgim de comportar-nos 
de forma contrària als nostres 
principis.

¿Què es necessita per ser co-
herent? Voluntat i conèixer els 

valors. Cal voluntat per superar 
el nostre temor de ser diferents, 
coneixent els valors, i prudèn-
cia per actuar encertadament 
en qualsevol circumstància, per 
defensar el prestigi, la segure-
tat familiar o l’estabilitat social, 
perquè hi ha en joc els drets dels 
altres.

Si amb massa freqüència ens 
proposem fer una cosa i després 
en fem una altra, és fàcil que 
estiguin fallant les pautes que 
condueixen la nostra vida. Mol-
tes vegades ho justificarem dient 

“Ja m’agradaria fer tot el que em 
proposo” o “Del que diu al que fa 
hi ha un gran tret”, o alguna al-
tra frase lapidària que ens excusi 
una mica de corregir el rumb i 
esforçar-nos seriosament per ser 
fidels al nostre projecte de vida.

És una qüestió difícil, però tan 
difícil com important. A vegades 
la vida sembla tan agitada que 
no tenim temps de pensar què 
volem realment o per què, o com 
podem aconseguir-ho. Però cal 
que ens parem a pensar i no atri-
buïm a la complexitat de la vida, 
com si fóssim les seves víctimes 
impotents, el que moltes vegades 
no és més que una tèrbola com-
plicitat amb la debilitat que hi ha 
en nosaltres.

Som, cada un de nosaltres, els 
més interessats a esbrinar quin 

és el grau de complicitat amb tot 
el que és inautèntic que hi pugui 
haver en la nostra vida. És veritat 
que les coses no són sempre sen-
zilles, i que a voltes resulta difícil 
mantenir-se fidel al propi projec-
te, ja que sorgeixen dificultats se-
rioses, i de vegades el desànim es 
fa present amb molta força. Però 
cal mantenir la confiança en un 
mateix; no hem de dir “no puc”, 
perquè no és veritat, perquè gai-
rebé sempre es pot. No podem 
oblidar que hi ha eleccions que 
són fonamentals en la nostra 
vida, i que la dispersió, la frivo-
litat, la renúncia a allò que vam 
veure amb claredat que havíem 
de fer, tot això acaba afectant la 
mateixa persona.

Deixem que les persones s’ex-
pressin i opinin sobre els valors. 
Elles ens poden donar molt amb 
la seva experiència i saviesa, que 
han après i aplicat a través de la 
seva vida, ja sigui en la seva famí-
lia o en la societat.

Amb aquest valor som capa-
ços de complir amb més eficàcia 
les nostres obligacions, ja que 
cal ser honest i responsable; en 
les nostres relacions personals 
és indispensable per ser sincers, 
fiables i exercir el lideratge po-
sitiu; per a la nostra persona és 
un mitjà d’enfortir el caràcter i 
desenvolupar la prudència, amb 
un comportament veritablement 
autèntic.

Els valors, a més, guien les 
nostres decisions i el nostre com-
portament. És per això que vull 
preguntar: ¿sabeu quins són els 
vostres valors?, ¿hi ha coherèn-
cia entre els vostres valors i el 
que feu actualment?

La coherència en molts aspectes

Un any més, la jornada del 22 de 
març ve marcada en el calendari 
internacional de la sostenibilitat 
per la celebració del Dia mundi-
al de l’aigua. Aquesta efemèride, 
designada per les Nacions Uni-
des l’any 1993, serveix per posar 
en relleu any rere any algun dels 
temes inclosos en la dimensió 
global de l’aigua. Enguany, el 
lema triat ha estat Aigua i oficis, 
una crida a posar l’accent en la 
importància d’aquest recurs en 
el conjunt de l’activitat econò-
mica de les persones. De fet, 
l’ONU estima que la meitat dels 
treballadors del món, uns 1.500 
milions, ho són de sectors rela-
cionats amb l’aigua; tot i que, 
posats a buscar relacions, de 
ben segur que gairebé totes les 
nostres activitats professionals, 
amb independència del sector, 
tenen algun vincle amb aquest 
recurs natural. I és que és inne-
gable que l’aigua és necessària i 
essencial tant per a la vida de les 
persones i del conjunt del pla-
neta com en l’escenari del des-
envolupament sostenible. Els 
recursos hídrics tenen un paper 
socioeconòmic clau; l’aigua pro-
picia el benestar de la població 
en aspectes com la higiene i la 
salut, però també és la base del 
sector primari, de quasi tots els 

processos industrials i de la pro-
ducció d’energia, i té una influ-
ència decisiva en les activitats 
econòmiques del sector serveis.

Més enllà del tema d’aquest 
2016, és especialment impor-
tant destacar el valor educatiu 
de la celebració del Dia mun-
dial de l’aigua, gràcies al qual 
les persones que treballem en 
educació ambiental (aigua i ofi-
cis!) aprofitem per donar més 
visibilitat a la tasca de sensibi-
lització i comunicació ambiental 
que fem dia rere dia, tant amb 
el conjunt de la ciutadania com, 
especialment, entre els infants i 
joves. Enguany, des del Centre 
Andorra Sostenible hem volgut 
sumar a les propostes pedagò-
giques i les activitats dedicades 
a l’aigua que es porten a terme 

als centres escolars, que aple-
guen més de 700 alumnes cada 
curs, una iniciativa destinada a 
fomentar el consum responsa-
ble d’aigua en els equipaments 
esportius. Al costat del departa-
ment d’Esports, hem col·laborat 
en la campanya Dutxa’t en temps 
rècord, mitjançant la qual s’han 
retolat les dutxes de quatre 
instal·lacions esportives del 
país —el camp d’esports d’Ordi-
no, el poliesportiu d’Andorra, el 
pavelló Joan Alay i l’Estadi Na-
cional a Andorra la Vella—, amb 
l’objectiu de motivar els espor-
tistes a fer un ús més responsa-
ble de l’aigua mentre es dutxen 
i de prevenir el malbaratament 
d’aquest recurs. Cada minut a 
la dutxa comporta un consum 
de nou litres d’aigua, per la 
qual cosa fer un esprint quan 
som sota la carxofa és un gest 
d’allò més responsable. S’estima 
que diàriament consumim uns  
220 litres d’aigua (la mitjana 
europea és de 300 litres diaris), 
lluny dels 50-100 litres d’aigua al 
dia que l’Organització Mundial 
de la Salut considera suficients 
per cobrir les necessitats vitals i 
d’higiene personal. I molt lluny 
de la realitat diària de milers 
de milions de persones al món, 
mancades de subministrament 
i que s’estima que gasten uns 
cinc litres d’aigua per persona i 
dia, gairebé sempre aconseguits 
amb grans dificultats i, sense 
cap mena de dubte, insuficients 
per satisfer correctament les se-
ves necessitats.

Com veieu, cada gota comp-
ta, i és responsabilitat de tots, 
tant individual com col·lectiva, 
fer un ús més racional i sosteni-
ble de l’aigua fent camí cap a un 
aprofitament socialment i ambi-
entalment més just.

22 de març: Dia mundial 
de l’aigua 2016

Cap a 1.500 milions 
de persones treballen 
en sectors relacionats 
amb l’aigua

tribunatribuna

javi gÓmez
Responsable del Centre Andorra SostenibleROSeR RODRÍgUez

En les relacions amb 
els altres hem de ser 
sincers i exercir un 
lideratge positiu
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El conflicte entre l’Agència 
Tributària espanyola i Borja 
Thyssen per la seva suposada 
residència a Andorra continua i 
es complica ara per al fill de la 
baronessa. Borja Thyssen s’en-
fronta, segons va informar ahir 
el diari digital El Confidencial, 
a una petició de presó de tres 
anys per fer veure suposada-
ment que viu a Andorra i evadir 
així impostos. 

L’Advocacia de l’Estat, repre-
sentant Hisenda, va presentar 
fa uns mesos, al jutjat madri-
leny de Pozuelo de Alarcón, un 
escrit de qualificació en el qual 
sol·licitava per a Borja Thyssen 
tres anys de presó per eludir el 
pagament de la renda i del pa-
trimoni de l’any 2007. Hauria 
defraudat presumptament uns 
630.000 euros.

Un altre dels conflictes del fill 
de la baronessa Thyssen amb Hi-
senda estaria en 300.000 dòlars 
d’avançament del repartiment 

de l’herència del baró Thyssen 
el 2013. L’Agència Tributària 
creu que, suposadament, el fill 
de la baronessa hauria tractat 
d’evitar tributar a Espanya per 
aquesta quantitat de diners.

A més Borja Thyssen té un 

altre procediment penal obert 
per la declaració de la renda del 
2010. Per la seva banda, la de-
fensa de Borja Thyssen insisteix 
que residia a Andorra i que l’ac-
tuació de la Hisenda espanyola 
és “absolutament il·legal”.

Per ser resident fiscal al Prin-
cipat s’ha d’acreditar que es 
passa més de 183 dies al país, 
segons marca la legislació espa-
nyola. L’Oficina Nacional d’In-
vestigació del Frau va requerir a 
les empreses de guardaespatlles 

de Borja Thyssen les seves esta-
des a Espanya per acreditar que 
no passava sis mesos a Andorra.  

MALA IMATGE PER A ANDORRA
Sigui com sigui, Andorra com a 
país per evadir impostos torna a 
estar en el punt de mira de la jus-
tícia espanyola i dels mitjans de 
comunicació. Tot just tres mesos 
després que el Govern presumís 
de la signatura del ministeri de 
Cultura amb els barons Thyssen-
Bornemisza dels estatuts de la 
Fundació Museu Andorra. L’ob-
jectiu fundacional és promoure 
l’art i la cultura andorrans a tra-
vés de l’exposició pública d’una 
col·lecció pictòrica cedida a la 
Fundació pels barons Thyssen, 
que s’exhibirà al futur Museu 
Carmen Thyssen Andorra, que 
estarà situat a l’edifici de l’hotel 
Valira d’Escaldes. Els patrons de 
la Fundació Museu Andorra són 
la baronessa Carmen Thyssen, 
vicepresidenta d’honor amb ca-
ràcter vitalici, i el seu fill, el baró 
Borja Thyssen.

Petició de tres anys de presó per a 
Borja Thyssen per fingir residir al país 
Hisenda l’acusa d’un presumpte frau de 630.000 euros i el fill de la baronessa insisteix que viu al Principat

Plet judicial

Redacció
andorra la Vella

El ministeri de Cultura i els barons Thyssen-Bornemisza signen els estatuts de la Fundació Museu Andorra, el desembre passat. 

sfga

El comitè local dels Liberals d’Es-
caldes-Engordany amb l’elecció 
dels nous càrrecs es planteja 
potenciar la formació en els dos 
àmbits, el parroquial i el nacio-
nal, i donar-hi un impuls. Així ho 
va confirmar el president, Alfons 
Clavera, que juntament amb Hi-
gini Martínez-Hillescas com a 
secretari i Carles Acosta com a 
tresorer conformen el nou comi-
tè parroquial. 

“Els objectius marcats són la 
consolidació del comitè amb la 
incorporació de nous membres 
per reforçar-lo i fer-lo més fort, 
així com donar suport polític al 
nostre representant al Comú, 

Marc Magallón”, va explicar  
Clavera. 

A banda, en l’àmbit nacional, 
el comitè de Liberals d’Escaldes 
vol  funcionar “com la corretja 

de transmissió dels neguits dels 
ciutadans d’Escaldes sobre qües-
tions de país per poder retrans-
metre’ls al grup parlamentari 
liberal”, va manifestar Clavera. 

Impuls d’LdA a Escaldes amb 
l’elecció del nou comitè local

Política comunal

P.G.
andorra la Vella

Els membres del nou comitè de Liberals d’Andorra d’Escaldes-Engordany. 

liberals d’andorra

El nombre de vehicles que ha 
entrat al país durant el mes de 
febrer ha estat de 321.099, xi-
fra que suposa un 16,1% més 
que el febrer de l’any passat. 
Així ho va fer públic ahir el de-
partament d’Estadística, que 
també va assenyalar que la 
frontera del Pas de la Casa és 
la que ha notat un increment 
més notori. De fet la variació 
respecte a l’any passat per la 
frontera franco-andorrana 
ha estat del 48,7%, mentre 
que per la frontera hispano-
andorrana la variació ha estat 
del 6,2% més. El nombre de 
vehicles que ha entrat al país 
al llarg dels darrers dotze me-

sos ha estat de 4.218.655, fet 
que representa un 3,2% més 
respecte al període anterior, 
en què van entrar un total de 
4.088.601 vehicles. 

Per tipologia de vehicles el 
total de turismes ha tingut 
una variació percentual posi-
tiva del 16,4% i el de vehicles 
pesants una variació percen-
tual del 5,4%. Els turismes 
provinents d’Espanya han 
experimentat una variació 
percentual positiva del 6,3%, 
i els provinents de França del 
49,1% més. Pel que fa als ve-
hicles pesants hi ha hagut una 
variació percentual positiva 
del 3,9% per la frontera hispa-
no-andorrana i del 20% per la 
franco-andorrana.

Entren un 16% més de 
vehicles al mes de febrer

estadística

Redacció
andorra la Vella
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BancSabadell d’Andorra va fer 
públics ahir els resultats del 
2015, un any que l’entitat ha 
tancat amb un resultat posi-
tiu de 7,6 milions, la qual cosa 
representa un increment del 
4,71% respecte del 2014. Des 
de l’entitat destaquen que els 
indicadors reflecteixen “una 
evolució excel·lent” i, entre al-
tres dades, es posa en relleu que 
els recursos dels clients passen 
de 1.600 milions d’euros i que 
la progressió reflecteix el “crei-
xement constant de quota de 
BancSabadell d’Andorra en el 
mercat andorrà”. I les ràtios de 
solvència i liquiditat superen el 
requeriment mínim legal.

BancSabadell d’Andorra ha 
tancat el 2015 amb un resul-
tat positiu de 7.610.000 euros, 

la qual cosa representa un in-
crement del 4,71% respecte al 
benefici obtingut en l’exercici 
anterior. Aquest resultat con-
firma el “creixement constant 
dels resultats des de l’any 2008, 
quan va esclatar la crisi finance-

ra mundial”, segons han infor-
mat des de l’entitat.  

Des de BancSabadell d’An-
dorra posen en relleu el fet que 
el 2015 “tots els indicadors del 
banc reflecteixen una evolució 
excel·lent i són molt rellevants”, 

i així destaquen el ROE (rendi-
bilitat dels fons propis), del 
10,56%, i la ràtio d’eficiència, 
del 41,21%.  Els recursos de cli-
ents depassen els 1.600 milions 
d’euros, amb un component 
cada vegada més important de 
la banca país. 

Afegeixen que aquesta evolu-
ció  s’avé amb la progressió que 
segueix l’entitat i és un reflex 
també del “creixement cons-
tant de quota de BancSabadell 
d’Andorra en el mercat andorrà, 
que avui se situa al voltant del 
15%.” La ràtio de morositat és 
del 3,93% del total de la inver-
sió creditícia a clients, amb una 
cobertura entre garanties reals i 
provisions del 100%.  

Pel que fa a la ràtio de sol-
vència, al tancament d’exercici 
és del 20,77%, un percentatge 
que duplica el mínim establert, 

del 10%. Això “evidencia l’en-
cert de la política del banc d’in-
crementar la seva capitalització 
amb una adequada gestió dels 
riscos”. La ràtio de liquiditat, 
del 60,15%, és també superi-
or al requeriment mínim legal,  
del 40%. 

El president de l’entitat, Ro-
bert Cassany, valora que “els re-
sultats del banc el 2015 posen 
en relleu l’encert en l’estratègia 
seguida pel banc des dels seus 
inicis de dur a terme una polí-
tica prudent en tots els aspec-
tes i de dedicar el cent per cent 
dels seus recursos a fer banca al 
Principat d’Andorra”.

El consell d’administració de 
BancSabadell d’Andorra sotme-
trà a la junta general d’accio-
nistes, el 15 d’abril, l’aprovació 
dels estats financers de l’exerci-
ci del 2015.

BancSabadell tanca el 2015 amb 
uns guanys de 7,6 milions d’euros
El resultat de l’entitat bancària representa un increment del benefici del 4,71% respecte a l’exercici anterior

Balanç

Redacció
andorra la Vella

BancSabadell d’Andorra té un creixement constant del resultat des del 2008.

jonathan gil

El cap de Govern, Antoni Mar-
tí, té la voluntat d’avançar el 
debat d’orientació política a fi-
nals del mes d’abril o a principi 
del mes de maig. 

Així, segons les fonts con-
sultades, el líder de l’executiu 
s’hauria posat en contacte amb 
els diferents grups parlamen-

taris per donar a conèixer les 
seves intencions. En aquest 
sentit, les fonts indiquen que 
Martí no hauria concretat el 
motiu que el porta a voler avan-
çar el debat d’orientació al Con-
sell General, però sí que estaria 
molt molest per informacions 
relacionades amb la negocia-
ció de l’acord d’associació amb 
la Unió Europea o amb el cas 

BPA i voldria anticipar el debat 
per fer diferents aclariments. 
Cal recordar que el darrer de-
bat d’orientació es va celebrar 
el mes d’octubre passat també 
per voluntat del mateix cap de 
l’executiu, per poder presentar 
el programa de govern en tota 
la seva extensió ja que, atesa 
l’excepcionalitat que es va do-
nar en el transcurs del debat 
d’investidura —just en el mo-
ment que acabava d’esclatar la 
crisi de BPA—, Martí no havia 
tingut l’oportunitat d’explicar 
als consellers generals els ob-
jectius del mandat demòcrata.

Consell general

El darrer debat d’orientació política es va celebrar l’octubre passat.

jonathan gil

E.G.
andorra la Vella

Martí vol avançar el debat 
d’orientació a finals d’abril
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www.morabanc.com 

Si tenS 
un projecte, 

tenim una 
gran notícia

per a tu

Busquem 2 projectes per 
participar en el programa 
per a emprenedors 
B-ready de Ship2B
Necessites una empenta? El programa B-Ready 
t’ofereix formació, mentoring amb experts, visibilitat 
i accés al finançament.

T’hi apuntes? Vine i t’expliquem tots els detalls

Presentació de la 2a edició del programa 
B-Ready d’acceleració empresarial 

Dimecres 30 de març, a les 19 h 

a la Sala d’actes de MoraBanc

Cal confirmar l’assistència trucant al 884 884
 abans del 29 de març

ww.ship2b.org

columna_bondia.indd   1 17/03/16   15:51

Diumenge passat, a les 00.20 
hores, la policia va detenir 
un espanyol no resident de  
28 anys que conduïa amb una 
taxa d’alcohol superior a la per-
mesa. La policia el va controlar 
després d’haver-se passat el pe-
atge del túnel d’Envalira causant 
danys a la barrera. Els agents 
del Pas de la Casa van escorco-
llar el vehicle i van trobar que 
també estava en possessió d’1,1 
grams de cocaïna, 0,5 grams de 
metamfetamina i 14,6 grams de 
marihuana. Aquesta és una de 
les catorze persones detingudes 
en la darrera setmana, segons 
l’informe de la Policia. De fet, 
d’aquestes catorze sis van ser 
per delictes contra la segure-
tat col·lectiva, en tractar-se de 
persones que conduïen sota els 
efectes de l’alcohol.

De la resta de les detencions 
destaca la que va ser notícia la 
setmana passada del pare que  
presumptament va abusar de 
la filla. Segons es detalla en l’in-
forme policial, es tracta d’un 
resident portuguès de 48 anys 
que va ser detingut a Escaldes-
Engordany dimecres passat a 
les 19.25 hores. 

El dia d’abans, dimarts, un an-
dorrà de 41 anys va ser detingut 
per desobediència, resistència, 
injúries i amenaces als agents 
de policia, fets ocorreguts al 
domicili familiar. Els agents 
van intervenir per problemes 
de sorolls reiteratius ocasionats 
aquella nit i el detingut va mos-
trar resistència a les autoritats.  
I també per resistència, desobe-
diència i injúries va ser detingut 
dissabte a la nit un espanyol no 
resident de 23 anys, en una al-

teració d’ordre públic prop d’un 
local nocturn de la capital.

CONTRA LA SALUT PÚBLICA
Finalment, cal destacar la deten-
ció de quatre persones, tres resi-
dents, dos espanyols i un argentí, 
de 26 i 27 anys, i una andorrana 
de 31 anys en controls rutinaris 
a la via pública amb possessió de 
diferents quantitats de produc-
tes estupefaents. Les detencions 
van tenir lloc a Soldeu, al Tarter i 
a Andorra la Vella.

Se salta el peatge del túnel 
d’Envalira begut i amb droga
Sis dels 14 detinguts van ser per conduir amb taxes d’alcohol il·legals

Successos

Portes de peatge del túnel d’Envalira. 

bondia

Redacció
andorra la vella

MoraBanc ha obert la segona 
convocatòria del programa d’ac-
celeració empresarial B-Ready. 
Es tracta d’una oportunitat per 
a emprenedors per rebre suport 
de formadors d’alt nivell, visibili-
tat i accés a finançament. Aquest 
programa és una col·laboració 
de MoraBanc amb la Fundació 
Ship2B, que té per objectiu acce-
lerar projectes empresarials d’alt 
impacte social. En total se selec-
cionarà dues iniciatives d’empre-
nedors.

Els dos projectes d’empre-
nedors han de generar impacte 
social per integrar-se al progra-
ma d’acceleració empresarial  
B-Ready i beneficiar-se’n. Aquest 
programa, va explicar ahir l’en-
titat a través d’un comunicat, 
ofereix als emprenedors men-

toria a càrrec d’empresaris i de 
formadors d’escoles de negoci de 
primer nivell, així com visibilitat 
i accés a finançament. Es tracta, 
per tot plegat, d’“una bona opor-
tunitat per fer créixer qualsevol 
projecte”, van explicar des de 
MoraBanc. La col·laboració amb 
la Fundació Ship2B va començar 
l’any passat, quan es va fer la pri-
mera convocatòria d’aquest pro-
grama. Les empreses MyBeweeg 
i Plantandorg van ser les selec-
cionades fa un any i les que han 
gaudit dels avantatges del pro-
grama B-Ready. 

Dimecres que ve, 30 de març, 
responsables del banc i de la Fun-
dació Ship2B explicaran tots els 
detalls d’aquesta convocatòria en 
una sessió informativa oberta a 
tots els interessats. La cita serà a 
les set de la tarda a la sala d’actes 
de MoraBanc. Aquesta iniciativa 

forma part de la implicació de 
MoraBanc amb els joves, els em-
prenedors i el teixit empresarial 
andorrà, i focalitza el suport a 
iniciatives d’impacte social que 
aportin valor a la societat. 

Ship2B és una fundació priva-
da que té per objectiu accelerar 
projectes empresarials d’alt im-
pacte social posant a disposició 
dels millors emprenedors la seva 
comunitat de mentors, experts, 
entitats i grans empreses. A més, 
disposen de la primera i més gran 
xarxa d’inversió d’impacte d’Es-
panya i d’un vehicle de coinversió 
per invertir en start-ups disrupti-
ves que generen una doble rendi-
bilitat: econòmica i social. 

A més de MoraBanc, el progra-
ma B-Ready també disposa d’al-
tres socis estratègics de primer 
nivell empresarial, com Revlon, 
Danone i l’FC Barcelona.

Morabanc i Ship2b potenciaran 
dos projectes d’emprenedors

Formació d’alt nivell

Redacció
andorra la vella
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Ordino

El cònsol major d’Ordino, Josep 
Àngel Mortés, ha proposat di
jous que ve, a les deu del matí 
a casa comuna, per a la cele
bració d’una reunió per parlar 
de la inversió privada a Arcalís. 
Les dues conselleres de Libe
rals d’Andorra+Independents 
a Ordino, Sandra Tudó i Eva 
Choy, havien sol·licitat que es 
convoqués una reunió per par
lar sobre la qüestió. Segons un 
comunicat d’LdA, l’inversor 
interessat ha estat analitzant 
la informació sobre els estats 
financers i de tresoreria i el pla 
de viabilitat del camp de neu, “i 
d’aquesta anàlisi n’han sorgit 
dubtes i qüestions a resoldre”. 

Propera reunió 
per parlar 
d’inversió 
privada a Arcalís

Poliesportius

El Govern, a través dels mi
nisteris de Cultura, Joventut 
i Esports i de Medi Ambient, 
Agricultura i Sostenibilitat, 
ha engegat la campanya Dut-
xa’t en temps rècord per  redu
ir el consum d’aigua als cen
tres esportius. Amb motiu 
del Dia mundial de l’aigua, 
que se celebra avui, s’ha ini
ciat la campanya, consistent 
en la retolació dels espais de 
dutxa dels vestidors de qua
tre instal·lacions esportives 
(camp d’esports d’Ordino, 
poliesportiu d’Andorra, pa
velló Joan Alay i Estadi Na
cional) per fomentar l’ús res
ponsable de l’aigua.

El Govern 
convida a 
dutxar-se “en 
temps rècord”

Sant Julià de Lòria

Amb l’objectiu de fomentar 
l’hàbit de la lectura entre els 
més petits i coincidint amb 
l’inici de les vacances esco
lars de Pasqua, tornen les 
Bibliovacances a Sant Julià 
de Lòria amb sis sessions de 
contacontes, que es van ini
ciar ahir amb El corral dels 
Grimm, a càrrec de Patrícia 
Mc Gill. Les sessions van 
dirigides a infants de 3 a 10 
anys i, tot i que són gratuï
tes, les places són limitades. 
Les inscripcions es poden 
fer a la Biblioteca Comunal 
Universitària o trucant al  
744 044, segons ha informat 
el Comú.

Tornen les 
Bibliovacances 
amb 6 sessions 
de contacontes

Esquí

L’estació massanenca de Vall
nord PalArinsal té els dos 
sectors oberts amb el cent 
per cent de les pistes i els re
muntadors actius, i amb una 
neu excepcional: gruixos de 
neu pols de 90 a 110 centí
metres al sector Pal i de 100 
a 120 centímetres al sector 
Arinsal.  Pel que fa a l’esta
ció ordinenca de Vallnord, 
OrdinoArcalís, registra unes 
cotes d’entre 110 i 160 cm de 
neu pols i té el cent per cent 
de les instal·lacions actives 
i el 96% de les pistes ober
tes. Unes condicions perfec
tes per acabar la temporada 
d’hivern al nord d’Andorra.

Vallnord tindrà 
obertes totes 
les pistes 
aquests dies

Valls del Nord

Els joves de les Valls del Nord, 
a partir de 12 anys, tenen 
diverses opcions per diver
tirse i aprendre coses noves 
durant la Pasqua. La primera 
proposta dels comuns de la 
Massana i Ordino és un ta
ller de robòtica de dos dies al 
Punt 400. També s’ha progra
mat un taller de manualitats 
al Punt d’Informació Juvenil 
d’Ordino (23 de març, a les 
16 h). Per la setmana que 
ve, les propostes surten fora 
dels punts joves, i hi haurà 
una sortida al 360º eXtrem  
(30 març), una tarda de bitlles 
a Arinsal (31 de març) i una 
sortida a Caldea (1 d’abril).

Activitats 
per als joves  
d’Ordino i la 
Massana

El conseller general del Partit 
Socialdemòcrata (PS) Gerard 
Alís ha tramitat via Sindica
tura tres demandes d’infor
mació al Fons de Reserva de 
Jubilació (FRJ) i a la Caixa 
Andorrana de Seguretat Social 
(CASS). D’una banda, el parla
mentari vol tenir més dades 
de les despeses que s’imputen 
a la primera de les entitats en 
el pressupost per al 2016, com 
ara les obres d’enderrocament 
de l’antiga clínica de Santa 
Coloma. De l’altra, vol tenir el 
detall de les pensions que es 
paguen actualment. 

Les dues primeres deman
des d’informació van dirigi
des al Fons de Reserva, tot i 
que també són extensives a la 
CASS en cas que la documen
tació sol·licitada estigui en po
der d’aquesta segona entitat. 
Una pretén aconseguir el mà
xim de dades sobre les obres 
previstes en el pressupost per 
a l’enderrocament de l’anti
ga clínica de Santa Coloma, 
unes actuacions que suposen 
un cost d’1,245 milions per al 
Fons. En concret, Alís reclama 
que se li trametin les còpies 
dels títols de propietat de les 
finques, amb “totes les càrre
gues existents”, i els plànols 
de les parcel·les. També vol te

nir accés als informes de riscos 
geològics que afecten la zona 
i al que va elaborar l’empresa 
Euroconsult el juliol del 2012 
i que, segons el pressupost, 
justificaria la decisió de tirar a 
terra l’edifici. Cal recordar que 
una de les esmenes que el PS 
va presentar al projecte de llei 
volia eliminar aquesta despe
sa, postura que va ser refusa
da per la majoria de DA. 

La segona demanda d’in
formació fa referència al 
conveni de gestió signat en
tre la CASS i l’FRJ i pel qual 
aquest darrer hauria de pagar 
250.955 euros. El PS sempre 
ha defensat que aquesta xifra 
és “excessiva” i denuncia que, 
igual que amb l’enderroc de la 
clínica de Santa Coloma, “en
cara no se’ns ha justificat”. 
Per això, Alís vol obtenir una 
còpia dels informes que ava
li els diners que l’FRJ ha de 
pagar a la CASS en concepte 
de convenis per a serveis de 
gestió durant l’exercici 2016. 
També sol·licita que se li lliu
ri el mateix acord entre totes 
dues entitats.

La darrera demanda fa 
referència a les pensions de 
jubilació atorgades per la 
CASS. En aquest cas, Alís vol 
saber quantes es paguen i que 
aquesta dada sigui desglossa
da en trams segons la xifra. 

El PS vol informació sobre 
les despeses del Fons 
de Reserva de Jubilació

Redacció
aNdOrra La VELLa

Consell General

La representant permanent 
adjunta d’Andorra a les Naci
ons Unides, Gemma Raduan, 
participa en la 60a sessió de 
la Comissió sobre la Condició 
de la Dona, que té lloc a la seu 
de les Nacions Unides a Nova 
York del 14 al 24 de març. En 
la seva intervenció, Raduan va 
exposar l’evolució de les polí
tiques d’igualtat de gènere a 
Andorra. La representant per
manent adjunta va informar 
de la recent creació de l’àrea de 
Polítiques d’Igualtat, adscrita a 
la secretaria d’Estat d’Afers So
cials i Ocupació, en seguiment 
del compromís anunciat per 
Andorra durant la Revisió d’Alt 
Nivell de la resolució 1325 del 
Consell de Seguretat de les Na
cions Unides sobre Dones, Pau 
i Seguretat, que va tenir lloc el 
13 d’octubre del 2015 a Nova 
York. Una nova estructura go
vernamental que té com a ob
jectiu promoure i des envolupar 
programes i accions transver
sals per prevenir la violència de 
gènere i la violència domèstica 
i lluitarhi, així com fer front a 
les desigualtats i la discrimina
ció que pateixen les persones i 
els col·lectius més vulnerables 
en aquest àmbit.

En el seu discurs, també va 
destacar la importància que té 

per a Andorra la difusió de la 
nova Agenda de Desenvolupa
ment post 2015, com a primer 
pas per complirla. En aquest 
sentit, la nova edició de la Uni
versitat d’estiu, organitzada pel 
ministeri d’Educació i Ensenya
ment Superior, versarà sobre 
els reptes i oportunitats dels 
nous Objectius de Desenvolu
pament Sostenible. Així, també 
va destacar el paper prioritari 
que té per a Andorra l’educació 
en l’eradicació dels estereotips 
de gènere i va informar de les 
diferents activitats realitzades 
a les escoles basades en la coe
ducació.

Per últim, va informar de 
la intenció d’adoptar una llei 
d’igualtat que ha de permetre 
nous mecanismes per fer front 

a les desigualtats des d’un ves
sant transversal.

La Comissió sobre la Condi
ció de la Dona és un òrgan sub
sidiari del Consell Econòmic i 
Social de l’ONU que aplega tots 
els estats membres de les Naci
ons Unides per formular políti
ques dedicades a la promoció de 
la igualtat de gènere i l’empode
rament de la dona. Es va crear el 
21 de juny de 1946 amb el man
dat de preparar recomanacions 
sobre la promoció dels drets de 
les dones en els àmbits polític, 
econòmic, civil, social i educa
tiu. Aquest any, la sessió de la 
Comissió sobre la Condició de la 
Dona tracta com a tema priori
tari l’empoderament de la dona 
i el seu vincle amb el desenvolu
pament sostenible. 

Andorra informa l’ONU que 
s’elaborarà una llei d’igualtat
El Principat dóna a conèixer a les Nacions Unides les accions en aquest àmbit

Exteriors

Germma Raduan durant la seva intervenció a la comissió de les Nacions Unides.

SfGa

Redacció
aNdOrra La VELLa
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Sentència

Una sentència del Tribunal 
Suprem prohibeix la pesca 
de les espècies introduïdes, 
entre les quals inclou la car
pa comuna i la truita arc iris. 
Una sentència de la Sala del 
Contenciós anul·la les excep
cions de la normativa que 
permetien la caça o pesca 
d’algunes d’aquestes espèci
es i la comercialització d’al
tres, com el cranc vermell, o 
les explotacions de cria del 
visó americà.

Fins a la sentència, espè
cies introduïdes com el silur, 
la perca americana, la carpa, 
la truita arc iris i unes altres 
d’alt valor esportiu es podien 
pescar fins i tot en la modali
tat de captura i solta en tots 
els embassaments i rius. 

Els pescadors temen que 
aquesta sentència faci des
aparèixer la pesca perquè 
més del 60% de les espècies 
que es pesquen són intro
duïdes. Aquesta sentència 
arriba després d’un recurs 
presentat per Ecologistes en 
Acció.

Prohibició 
de pescar 
les espècies 
reintroduïdes

Agències
MADRID

La vuitena edició del Cadí Cir
cuit Fer de curses per munta
nya es va donar a conèixer ahir 
al matí en roda de premsa a la 
sala d’actes de l’Ajuntament de 
la Seu d’Urgell. La presentació 
va anar a càrrec del president 
de la Unió Excursionista Ur
gellenca (UEU), Xavi Escribà, 
acompanyat de l’alcalde de la 
Seu, Albert Batalla, les alcal
desses de Peramola i de les 
Valls d’Aguilar, Gemma Orrit i 
Rosa Fàbrega, respectivament, 
i Àurea Rovira en representació 
de la cursa d’Aristot.

El Circuit Fer 2016 s’inicia
rà aquest dissabte, 26 de març, 
amb la celebració de la 1a Volta 
Peramola, novetat d’enguany 
i cursa amiga que ja té uns  
180 corredors inscrits.

El 8è Cadí Circuit Fer de 
curses per muntanya presenta 
un calendari d’onze curses que 
transcorren per diferents es
pais naturals “de gran bellesa 
paisatgística” a la comarca de 
l’Alt Urgell i de la Cerdanya, de 

les quals nou són puntuables 
per al circuit de curses de mun
tanya, tres són puntuables per a 
la Copa catalana (Vertical Qui
ri, Escanyabocs i Cadí Trail) i  
dos són curses amigues (1a 
Volta Peramola i Marató Bou
mort).

El calendari 2016 recupera 
la Radikal Estana, cursa que ha 
descansat dues edicions, men

tre que la Bescaran Trail Run i 
la Carrerada Tosserol descan
sen. Aquest certamen torna a 
presentar enguany el Circuit 
Fer Petit, sis curses adreçades 
a les joves promeses del trail 
running (de 8 a 15 anys).

Pel que fa a premis hi haurà 
guardons per a totes les cate
gories. També es repartirà pre
mis per a tots els finishers i un 

gran premi Tot Nòrdic als pri
mers classificats de la general 
del Circuit Fer 2016.

UNS 2.000 corredorS
Respecte al nombre de corre
dors participants en aquest cir
cuit, el president de la UEU, Xavi 
Escribà, va explicar que “fa vuit 
anys que creixem, i aquest any 
volem seguir fentho. Si en l’edi
ció passada hi van prendre part 
més de 1.700 corredors, en
guany volem aconseguir arribar 
a 2.000”. Escribà va afegir, però, 
que són conscients que el corre
dor cada vegada és més exigent 
i valora molt l’organització de 
les curses, “fet en què treballem 
perquè cada any siguin millors”. 

Per la seva part, l’alcalde de 
la Seu d’Urgell, Albert Batalla, 
va remarcar que l’Alt Urgell és 
“un territori molt bo per a les 
curses de muntanya, no només 
pel que fa a la competició sinó 
també per practicar esports a la 
natura”. Batalla va afegir que “el 
Circuit Fer posa a l’aparador del 
país tot un territori que facilita 
la pràctica d’aquest esport”.

La Volta Peramola obre dissabte la 
vuitena edició del Cadí Circuit Fer
L’objectiu dels organitzadors és arribar a 2.000 corredors en les onze curses previstes

Muntanya 

redacció
lA Seu D’uRgell

La presentació, ahir, del vuitè Circuit Cadí Fer de curses per muntanya.

AjuntAMent De lA Seu D’uRgell

#capeepic2016Consulta els resultats a:

ENHORABONA CAMPIONS! 
Team TURNE XC Andorra
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Són conscients que l’ingrés al 
prestigiós club del patrimoni 
immaterial de la humanitat com-
porta un risc cert de creixement 
incontrolat, de mercantilització 
i de banalització de la festa. Per 
això, i seguint les recomanacions 
de la Trobada de Fallaires que va 
tenir lloc al desembre, l’assem-
blea de l’Associació de Fallaires 
de la capital va aprovar la setma-
na passada l’esbós del protocol 
que tenen previst presentar en 
societat en la pròxima Trobada, 
els dies 16 i 17 d’abril i de nou a 
Andorra la Vella, convertida en 
capital oficiosa de les festes del 
foc del solstici d’estiu als Pirineus 
i de les 63 localitats de tres estats 
—Espanya, França i Andorra— que 
en formen part.

Diu el president, Santi 
Sánchez, que el document amplia 
el reglament de què l’associació 
es va dotar en néixer, el 2013, i 
que l’objectiu és “salvaguardar 
l’essència de les falles, el que ens 
va permetre accedir al patrimo-
ni de la humanitat”. Una mena 
de full de ruta que pretén evitar 
que aquesta tradició secular, per 
no dir mil·lenària, mori d’èxit. 
¿Com? Fugint de la desnaturalit-
zació: és a dir —insisteix Sánchez— 
preservant els trets que identi-
fiquen les falles: el dia, el lloc i 
l’element central, que és el foc. En 
altres paraules: “Només farem ro-
dar el foc la Nit de Sant Joan, i en 
el recorregut tradicional.”

Més encara: cal també orde-

nar el previsible creixement de la 
festa, que en cinc anys ha passat 
del mig centenar a la setantena 
actual de fallaires: “Estem oberts 
a tothom, i volem seguir creixent, 
però hem de preveure els proble-
mes organitzatius i de seguretat 
que comportarà.” D’espai, per 
exemple: n’hi ha d’haver prou 
perquè els fallaires facin rodar el 
foc sense perill, ni per a ells ma-
teixos ni per al públic. Cal tenir 
en compte la capacitat limitada 
del Puial, on té lloc el bateig de 
foc que enceta la festa, i els punts 
de l’itinerari —diu Sánchez— on 
és viable acollir més espectadors, 
com les places Benlloch i Guille-
mó: “Podem i volem créixer, sí, 
però amb seny, de forma orde-
nada; si no ho fem així, perdrem 
l’essència.” 

Aquest protocol, que elabora-
rà cadascuna de les 63 localitats 
que integren la festa, serà un dels 
punts centrals de la Trobada. 
Quedarà pendent, perquè encara 
està en fase molt embrionària, la 
federació de les localitats fallai-
res, primer en l’àmbit nacional 
—a Espanya hi ha una federació 
de municipis fallaires, però Sant 
Julià, Escaldes i la capital encara 
no han fet el pas— i després en el 
supranacional. I serà aquesta fe-
deració, convertida en interlocu-
tor dels estats i de la Unesco, la 
que abordarà els passos següents: 
assenyaladament, els criteris per 
admetre nous socis així com el 
canvi de nom a Festes del foc dels 
solsticis als Pirineus: falles, haros 
i brandons.

Les falles: criteris per no morir d’èxit
L’Associació de Fallaires ultima un protocol per garantir-ne l’essència i ordenar el previsible creixement de la festa

Patrimoni de la humanitat

A. Luengo
andorra la Vella

Els fallaires de la capital fan rodar el foc a la plaça Guillemó, al desembre, per celebrar l’ingrés al patrimoni de la humanitat.

jonathan gil

Li han posat un títol anglosaxó, 
L’sketchbook d’Albert Viladés (la 
Seu, 1972), però en realitat és 
el quadern d’apunts de tota la 
vida. Els ianquis, amb Thomas 
Thorspecken al capdavant, l’han 
teoritzat i reconvertit en mo-
viment —l’urban sketching— que 
converteix l’artista en cronista 

del seu racó de món. Viladés el va 
descobrir fa un lustre, i cinc anys 
i quinze quaderns després Edito-
rial Andorra publica una selecció 
dels sketches —o apunts— centrats 
en la Seu d’Urgell i que presenta 
en societat el 2 d’abril a La Cuina, 
la sala d’exposicions del centre 
cultural Les Monges. Els qui co-
neguin la seva trajectòria com a 
aquarel·lista més o menys pinto-

resc de seguida en reconeixeran 
el traç en l’esbós del passeig, l’An-
dria, els Escoberts, les Mesures, 
el carrer Major, Canonges, Sant 
Roc, La Salle, la cooperativa, el 
seminari, el claustre o les balu-
ernes. Aquí, en petit, gairebé mi-
núscul format, en escenes caça-
des al vol, espontànies, trobades 
més que buscades i que rarament 
arriben al públic perquè són més 
una llibreta d’exercicis que no 
una obra acabada. Els textos, per 
cert, de Pep Albanell. I per acabar, 
una bona notícia: caldrà esperar 
una mica, però hi haurà quadern 
andorrà. Paciència.

novetat editorial

Esbós del passeig de la Seu, a ‘L’sketchbook d’Albert Viladés’ (aquarel·la, 2014).

albert Viladés

Redacció
andorra la Vella

Els quaderns d’apunts
de Viladés, en un volum

Cita amb el foc sagrat al Consell general

el vestíbul del Consell general acollirà entre el 24 
de març i el 30 d’abril Festes del foc al Pirineu, 
exposició produïda per la generalitat que es va 
inaugurar al desembre al Museu d’història de 
Catalunya, coincidint amb la proclamació de les 
falles com a patrimoni de la humanitat. la mostra 
explica els orígens de la festa —la primera menció 
escrita és al Canigó de Verdaguer, i el butlletí del 
Centre excursionista de Catalunya feia el 1907 
referència explícita a les falles de la capital—, així 
com les diferents denominacions —falles, natural-

ment, però també haros, faros i brandons—. no 
tothom les crema, com nosaltres; n’hi ha que les 
fan córrer, que les baixen, que les planten i fins i 
tot que les estellen. i si bé una grandíssima ma-
joria ho fa la nit de sant joan, hi ha dos pobles, 
dos, que ho retarden fins al solstici d’hivern: Bagà 
i sant julià de Cerdanyola. d’aquí el canvi de nom 
pendent. L’exposició, en fi, es completarà amb el 
documental que es va rodar per a la candidatura, 
i amb un exemplar de cadascuna de les falles, 
haros i brandons que conformen la festa.
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Škoda Yeti Monte Carlo
A partir de 20.800 € 

Descobreix un SUV amb molta classe

Motor Espai Av. d’Enclar, 50 · Santa Coloma · 890000 · vda.skoda@andorra.ad

Set comerços i hotels d’Escaldes 
lluiran fins a mitjans d’abril als 
aparadors les obres d’art presen-
tades a la cinquena edició del 
Talentejant. La idea neix amb la 
voluntat de donar més visibilitat 
als treballs que van presentar els 
joves en l’última edició del certa-
men, una iniciativa per promoci-
onar l’art entre els joves d’entre 
12 i 30 anys i donar-los l’oportu-
nitat de donar a conèixer la seva 
faceta artística. La consellera de 
Joventut, Laura Lavado, explica-
va ahir que l’objectiu principal és 
donar continuïtat a aquest talent 
i oferir plataformes perquè les 
obres arribin a més públic.

Els participants d’aquesta ini-
ciativa han pogut seleccionar les 
obres en funció de l’aparador i la 
filosofia de la botiga. Així, una de 
les artistes, Íngrid Rossell, l’obra 
de la qual està exposada a la boti-
ga de calçat Va i Ve, destacava que 
la seva obra s’integra molt bé en 
l’espai perquè és de colors molt 

vius i està inspirada en l’art orien-
tal. Algunes de les obres s’han po-
sat a la venda i d’altres només es-
taran exposades. A part d’aquest 
establiment, també hi participa 
la botiga Tot a Punt, amb les 
obres d’Èric Duran; l’hotel Roc 
Blanc (Domènec Montané), el 
comerç Liana (Naira Escàbies), 
l’hotel Prisma (Lucía Rodríguez), 
la botiga Yummy (Myriam Grau, 
Aiglyne Chaperon, Oscar Gal-

donm i Elvira Lastovkina) i l’ho-
tel Fènix (Miguel Ortega).

La presidenta de l’Associació 
de Comerciants de Carlemany i 
Travesseres, Susagna Venable, 
ha destacat que exposar les obres 
als aparadors és una “bona idea” 
perquè arribin als veïns i turistes. 
A més, a l’Espai Jovent escaldenc 
també es poden veure els treballs 
de Laura González i de Marcel 
Llovera.

Talentejant surt al carrer i exposa 
a Carlemany les obres participants
Set locals cedeixen els aparadors a la 5a edició del concurs jove escaldenc

Arts plàstiques

Les obres s’exhibiran als aparadors de Carlemany i Travesseres fins a finals d’abril.

jonAthAn gil

Agències
escAldes-engordAny

Amb quatre dies, del 10 al 14 
de febrer, en va tenir prou 
Sergi Mas —de fet, Txema 
Díaz-Torrent i Hèctor Mas, 
que són els impulsors de la 
iniciativa— per reunir a través 
de Verkami, la plataforma de 
micromecenatge, els 2.500 
euros necessaris per publicar 
abans de Sant Jordi Aspectes 
de l’art popular d’Andorra, on 
repassarà en 120 il·lustracions 
i 140 pàgines oficis —teixidor, 
paraire, terrissaire, ferrer, pi-

capedrer, escloper, segador, 
cisteller, baster, calderer, es-
tanyer— avui desapareguts. 
El repte va concloure dilluns 
amb una aportació total de  
5.610 euros a càrrec d’un cen-
tenar llarg de mecenes. L’ex-
cedent permetrà ampliar la 
tirada fins a 750 exemplars i 
preparar l’edició d’un nou vo-
lum, consagrat íntegrament 
a l’art de musicar —decorar la 
fusta a punta de ganivet—, he-
retat dels pastors d’abans i del 
qual el mateix Sergi Mas és un 
dels últims practicants.

Sergi Mas prepara un nou 
volum sobre l’art de musicar

Novetat bibliogràfica

L’artista d’Aixovall, en la mostra que li va dedicar el CAEE la primavera passada.

Agències

Redacció
AndorrA lA vellA
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La tercera va ser la bona. El 
VPC Andorra feia tres tem-
porades que jugava amb foc i 
enguany no ha pogut salvar-se 
del descens a la Primera sèrie 
–la vuitena categoria del rug-
bi francès–. Cal un canvi de 
rumb. És necessari. No es pot 
allargar més l’angoixa i l’enti-
tat presidida per Pep Escolà ja 
té molts plantejaments al cap. 
Es vol donar un cop de taula 
i tornar a recuperar la il·lusió 
per l’esport de l’oval. El primer 
cas a resoldre serà on es vol 
jugar la temporada vinent. si 
se segueix a França o es torna 
a Catalunya. A Pep Escolà fa 
temps que li balla aquesta idea 
pel cap. Està cansat del tracte 
del Comitè Migdia-Pirineus, 
dels arbitratges i de la duresa 
del rugbi d’aquestes categori-
es. Un bon exemple va ser en 
l’últim partit, en què es juga-
ven la permanència contra el 
saint Jory. L’àrbitre va prendre 
decisions que van treure de po-
lleguera Escolà. Al descans del 
matx ja li va fer algunes precisi-
ons sobre les seves polèmiques 
decisions, com expulsar amb 
vermella Giorgi Reikashvili, i 
al final del partit les protestes 
del màxim mandatari van anar 
a més. Un dels altres motius 
per tornar a Catalunya –a la 
Federació Catalana el VPC An-
dorra s’hi va afiliar als inicis– 
és perquè alguns dels jugadors 
joves estudien allà i no a Fran-
ça. Tot ho han d’estudiar en 
junta, però és un dels desitjos 
que des de fa temps té Escolà.

El segon aspecte serà refor-
çar l’equip. Ja han vist el que 
tenen i de què poden disposar. 
Els jugadors andorrans neces-
siten també els reforços. El 
català Josep Maria simón ha 
anat de més a menys. La seva 
adaptació al rugbi francès no 
ha estat del tot bona i el VPC 
demana reforços després d’una 
de les temporades més difícils 
que es recorden. El principal 
objectiu per reforçar l’equip de 
la temporada vinent, jugui on 
jugui, serà repatriar dos juga-
dors importants. Un és el ge-
orgià  Lasha Tavberidze. El da-
vanter va deixar empremta a 
l’equip, tot i que se l’acusava a 

vegades de ser un xic individu-
alista, i la seva aventura a l’An-
goulême de la Federal 1 fran-
cesa no ha anat com desitjava. 
El cosí d’Edisher Jamrulidze 
estaria encantat de tornar al 
VPC Andorra i es convertiria 
en un fitxatge de luxe. L’altre 
jugador que es vol repatriar és 
l’argentí Emiliano Robbiani. 
El menut jugador vol tornar 
al país on va estar quatre me-
sos i va destacar pel seu bon 
xut a pals. Actualment el mig 
d’obertura es troba al seu país, 
l’Argentina, i estaria encantat 
de tornar al VPC Andorra, d’on 
va marxar per motius perso-
nals ja que se li va oferir treba-
llar un cop comencés la tempo-
rada d’hivern. 

Un altre dels jugadors que 
interessen és l’andorrà Marc 
Arasanz, que milita al segon 
equip de l’FC Barcelona con-
juntament amb Marc Torrent, 
més conegut com Panda. 

Els fitxatges reforçarien 
l’estructura del primer equip 
i aportarien l’experiència que 
s’ha trobat a faltar aquesta 
temporada a Promoció d’Ho-
nor. Jugadors andorrans i 
també fitxatges per tornar a 
recuperar el somriure ja sigui a 
la Primera sèrie o a Catalunya 
si al final es decideix canviar 
de país. ¿I on es començaria? 
A Tercera Catalana, l’última 
categoria del rugbi català, però 
també es buscaria tancar un 
acord amb la Federació Cata-
lana per començar el nou pro-
jecte a Primera Catalana. ¿I 
amb quin entrenador? Manuel 
Romo ha estat molt sol aquest 
curs. En tots els desplaçaments 
ha viatjat ell com a únic repre-
sentant del cos tècnic i moltes 
vegades li ha faltat tenir un re-
forç al costat. Al VPC Andorra 
li agradaria comptar amb els 
seus serveis, però amb un re-
forç que l’ajudés. 

Tot i així, l’entitat presi-
dida per Pep Escolà té altres 
opcions sobre la taula, com 
l’avançada pel diari BonDia, el 
jugador i preparador físic de 
la Federació Andorrana d’Es-
quí (FAE) Matt Dickens. No es 
descarta altres opcions, com 
vincular al cos tècnic del curs 
vinent exjugadors com David 
Kirikahsvili, i també agrada 
l’opció de Jona than Xepi Gar-
cía, que continua fent-se pro-
ves per saber l’abast de la seva 
malaltia. De moment, conti-
nuarà allunyat dels terrenys 
de joc com a jugador.

La junta del VPC té clar que 
ha de donar un cop de volant i 
treballarà per trobar la millor 
estructura possible. Una tem-
porada més com aquesta seria 
un greu daltabaix, encara que 
fos amb jugadors de la casa i 
produint en comptes de fitxar, 
com és la idea del tècnic Ma-
nuel Romo. 

Es tornarà a fitxar (repatriar)
El VPC, que estudiarà l’opció de jugar de nou a Catalunya, pretén que tornin Lasha Tavberidze i Emiliano Robbiani

Rugbi

Víctor Duaso
andoRRa la Vella

Esports

Lasha Tavberidze podria tornar a vestir la samarreta del VPC Andorra.

FaCeBooK VPC andoRRa

Emiliano Robbiani, un bon xutador que va marxar al seu país i vol tornar.

FaCeBooK eMIlIano RoBBIanI

Reikashvili, 
baixa amb  
els ‘isards’

Giorgi Reikashvili cau de 
la convocatòria dels isards 
per al partit de dissabte 
contra letònia a l’estadi 
nacional, corresponent a 
l’europeu 2B. el davanter 
georgià va ser expulsat 
amb vermella directa en 
l’últim partit del VPC andor-
ra, disputat diumenge. de 
la preconvocatòria de 30 
jugadors cauen també Éric 
Risco, Galaktion Gagnidze, 
que té un partit important 
amb el seu club, Kim Jor-
dan, Marc abelló, Xepi Gar-
cía, Roger Fité i Yves dorie.
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Sandra Bonet 
torna a Nagol

La pilot andorrana Sandra 
Bonet va tornar a competir, 
i ho va fer amb una victòria 
en la categoria de Grocs al 
vuitè Trial de Nagol, sisè Me-
morial Jonathan Almarcha.  
Bonet va fer dos peus i el 
segon classificat va ser Marc 
Ambor, amb quatre peus. En 
vermells, la victòria va ser 
per a Francesc Recio amb  
16 peus, i en blaus, per a Ser-
gi Palau, amb 14 peus.

MíRiAM ALMARchA

Trial

El concurs escolar organitzat 
pel Bàsquet Club MoraBanc i 
Pyrénées per escollir el tercer 
equipament del primer equip 
entra a la fase decisiva amb un 
total de 72 samarretes –algunes 
amb un disseny revoluciona-
ri– que opten a ser les guanya-
dores. Les cinc més votades 
passaran a la final i els dissenys 

seleccionats ja poden ser votats 
a http://premium.easypromo-
sapp.com/p/217124. Des del 
club han valorat aquesta inici-
ativa com un “èxit rotund”. El 
jurat, encapçalat pel president 
del club, Gorka Aixàs, serà el 
responsable d’escollir l’equipa-
ment que portarà el MoraBanc 
Andorra en el partit de l’1 de 
maig a les 12.30 hores, contra el 
Fiatc Joventut de Badalona.

72 samarretes opten a 
ser el tercer equipament

Bàsquet

Redacció
ANdoRRA LA vELLA

Esquí de fons

Els corredors de l’Esquí Club 
la Rabassa-Naturlàndia Irineu 
Esteve i Carola Vila van fer 
podi al Campionat d’Espanya 
d’esquí de fons, que es va dis-
putar a Candanchú. Esteve es 
va imposar en categoria abso-
luta als 15 quilòmetres clàssic 
i va ser segon als 15 quilòme-
tres patinador. Carola Vila va 
ser segona als 7,5 km clàssic i 
als 10 km patinador.

Esteve i Vila fan 
podi a Aragó

Esquí alpí

Matías Vargas va ser el mi-
llor andorrà en l’eslàlom FIS 
que es va disputar a l’estació 
francesa de Chamrousse. En 
la primera mànega va ser 27è, 
però en la segona mànega va 
quedar fora. Kevin Courrieu 
va ser 35è en la primera i va 
quedar fora en la segona. No 
van acabar cap de les curses 
Joan Verdú, Àxel Esteve, Josh 
Alayrach i Robert Solsona.

Vargas, 27è  
a Chamrousse

Golf

El golfista andorrà Kevin Es-
teve, ja recuperat de la lesió 
a la mà, disputarà el seu pri-
mer torneig com a professi-
onal al MENA Golf Tour del 
Marroc. Els dos tornejos co-
mencen dimecres i el màxim 
objectiu serà acabar al més 
amunt possible en la clas-
sificació i agafar sensacions 
després de recuperar-se de 
l’operació al canell.

Kevin Esteve, 
al Marroc

Futbol

L’Enfaf Crèdit Andorrà va 
trencar una ratxa de cinc der-
rotes consecutives golejant 
per 6 a 2 el Martinenc. Les 
de Joan Carles Ruiz es van 
encomanar a la inspiració go-
lejadora de Tere Morató, que 
va marcar cinc gols. El sisè i 
últim gol va ser obra de Ma-
ria Ruzafa. El proper partit de 
l’Enfaf Crèdit Andorrà serà 
contra el Fogars de la Selva.

L’Enfaf goleja 
el Martinenc

duatló

Pere Marquina, del Club Triat-
ló Andorra 226, va finalitzar en 
59è lloc de la general i 6è de la 
seva categoria en el 26è Duatló 
de carretera a Banyoles modali-
tat esprint, que pertany al Cam-
pionat de Catalunya. Marquina 
va fer un temps d’1.03 h. Per la 
seva banda, l’àrbitre de futbol 
Ignasi Villamayor va ser 203è 
de la general i 34è de la seva ca-
tegoria amb un crono d’1.18 h. 

Pere Marquina, 
59è a Banyoles

Abans d’un mes Andorra sorti-
rà de la situació de no conformi-
tat de l’Agència Mundial Anti-
dopatge (AMA). Així mateix ho 
va assegurar el secretari d’Estat 
d’Esports, Jordi Beal, durant 
la darrera reunió de l’antiga 
Comissió Estatal Antidopatge. 
Després d’haver-se aprovat la 
Llei de creació de l’Agència An-
dorrana Antidopatge el 10 de 
març passat, s’espera que es pu-
bliqui al BOPA en dues setma-

nes i entrarà en vigor l’endemà. 
A continuació es convocarà el 
consell de l’Agència, que apro-
varà el reglament en la primera 
sessió. Jordi Beal va indicar que 
un cop estigui tot enllestit se li 
comunicarà a l’AMA i ja es reu-
niran per treure Andorra de la 
situació actual. “Si haguéssim 
tingut la llei aprovada fa un mes 
probablement no estaríem en 
una situació de no conformi-
tat.” L’Agència Andorrana An-
tidopatge té un pressupost de 
64.000 euros per al 2017.

A prop de l’Agència 
Andorrana Antidopatge

Antidopatge

L’antiga Comissió Estatal Antidopatge es va reunir ahir a Ordino.

SFGA

Redacció
ANdoRRA LA vELLA

Esquí d’estil lliure més que mai. 
En roba interior o banyador a 
2.552 metres. Per a valents, 
desvergonyits i també per a 
atrevits. La Valhalla Underwear 
Freeride s’organitza diumenge 
i tancarà la temporada com si 
fos estiu –almenys en la roba– i 
hivern –perquè hi haurà molta 

neu–. Més de 70 participants 
se citaran a les onze del matí 
al refugi de les Portelles a Vall-
nord i a dos quarts de dotze del 
migdia arrencarà la Valhalla, 
és a dir, una esquiada conjunta 
amb banyador o roba interior. 
A les dues hi haurà un dinar de 
germanor i també un sorteig de 
material. “Això està inspirat en 
un vídeo que fa anys es va pu-

blicar a Youtube d’una produc-
tora de Suècia. Ens va semblar 
una idea divertida i esperem 
com surt la primera edició”, 
va assegurar David Ledesma, 
de màrqueting de Vallnord. La 
Valhalla Underwear Freeride és 
organitzada per Isi Amat, Àn-
gel Enguita i Albert Colominas 
i espera arribar a tenir 100 par-
ticipants. 

En roba interior a 2.552 metres
La Valhalla Underwear Freeride, que se celebra diumenge, espera 70 valents

Esquí d’estil lliure

La Valhalla Underwear Freeride, organitzada per tres persones amb molta estima per les muntanyes i l’atreviment.

vALhALLA uNdERwEAR FREERidE

Víctor Duaso
ANdoRRA LA vELLA
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Classificats

Cursos  
d’anglès i rus  

per a empreses

idiomes.impis.sl@gmail.com

VENDA DE LLENYA
- Roure. Comanda mínima: 1/2 m3 (el 

preu inclou també el 
transport i la col·locació).

- Confecció de coms.
- Sacs d’encenalls.

835 800

LES BONS - ENCAMP 
Pisos de 2, 3 i 4 hab. amb pq. i traster

PLANTES BAIXES amb grans terrasses
PLACES DE PÀRQUING EN VENDA

Màxima tranquil·litat
a prop del centre i

accés a peu al FUNICAMP

g.r.p "Fem dels seus somnis una realitat"

"make your dreams true"  
828878 - 626908 Preu

Servei
 Qualitat

     

Attic.ad

OFERTES LLOGUERS
          

                                                          
     

                                                              

 

        

 
 

TRASPÀS TALLER MECÀNIC,Escaldes, prop centre, tot equipat, a punt per començar, tot tipus de mecànica. traspàs 60.000 euros - lloguer mensual 1.000 euros   

     BUSQUEM PROPIETATS EN LLOGUER I VENDA. DISCRECIÓ I RAPIDESA
Av Consell Europa 14, ed. Quars, 1a planta, Andorra la Vella - grp@andorra.ad  www.attic.ad 

Pis Encamp, centre (shusski), 2 dormitoris (1 doble), 1 
bany banyera, armaris, cuina oberta, menjador, doble 
vidre, tot a prop. BON ESTAT.                      Ref1506583 
CÈNTRIC, ECONÒMIC, PK OPCIONAL        400 € 

Local Andorra, Govern + de 120 m2 IMPECABLE 
modular, sala tècnica, 1 lavabo, recepció, climatització, 
electricitat + il.luminació OK, parquet.           Ref1509221 
SENSE OBRES, CÈNTRIC, OK PARKING    1750 € 

Pis Escaldes, Minist. Interior, 1 dorm doble, armaris, 
bany banyera, cuina semi oberta, menjador, safareig, 
doble vidre, tot a prop. SOL I VISTES.         Ref1562464 
CÈNTRIC, OBRA NOVA, AMB PK                499 € 

Pis Escaldes, Caldea (lexus), SEMINOU 1 dorm doble, 
armaris, bany banyera, cuina oberta equipada, menjador, 
safareig, tot a prop. SOL. Per entrar a viure.Ref1562460
MOBLAT i EQUIPAT, PK i traster                 575 € 

Despatx Escaldes, prop Caldea/Sucarana 80m2 
reformat, bloc i immoble, modular, 1 lavabo, calefacció 
elèctrica, parquet, doble vidre, instal.lació    Ref1516065 
SENSE OBRES, NOU, TOT AL DIA               700 € 
Pis Andorra, Super U 98m2 TOT REFORMAT, 3 dorm 
dobles, 1 mini, armaris encastats, safareig, 1 lavabo, 1 
bany banyera, cuina tancada, menjador.      Ref1562465  
CÈNTRIC, CALEFACCIÓ GRATIS                 800 € 

Pis Andorra, Park Hotel 119m2 tot exterior, 3 dorm 
dobles, armaris encastats, safareig, 2 banys, cuina gran 
tancada, llar foc, terrassa SOL i VISTES.     Ref1547075  
ZONA NOBLE, 2 PARKINGS + traster         1499 € 

Attic Sta Coloma, Repsol 142m2, bon estat,  5 dorm, 
dressing, armaris, 2 banys, cuina gran, menjador gran, 
safareig, sol vistes, sostres alts, doble vidre.Ref1571989 
RESIDENCIAL, EXCLUSIU, AMB PK             920 € 

Pis St. Julià, prop centre, 2 dormitoris dobles, 1 individ 
bany dutxa+mampara, armaris, cuina tancada, menjador, 
doble vidre, safareig, balcó, tot a prop.         Ref1565338 
CÈNTRIC, ECONÒMIC, REFORMAT            450 € 

Pis Andorra, centre (riberaygua), 3 dorm (2 dobles), 1 
indiv, bany dutxa, cuina tancada, menjador, doble 
vidre, tot a prop. BON ESTAT, sol i vistes.   Ref925501 
CÈNTRIC, CALEFACCIÓ SENSE LÍMIT       500 € 

DIVERSOS

Desconnecti 
Del Dia a Dia

Massatge 
Relaxant

tarifes:  
30 € mitja hora  
i 50 € una hora

Hores convingudes 
68 71 41

IMMOBLES

OPORTUNITAT
MOTO HONDA VARADERO 125 INJECCIÓ

Com nova - pocs km. Revisió feta - neumàtics nous
AND - J... a 2.250 € - Tel.: 33 80 99

LLoguers cèntrics 
teL. 86 25 40

 Pis en venda a Escaldes-Engordany
cèntric,  140 m2, 4 dormitoris  
i 2 banys. Preu: 310.000 €

Es lloguen pisos d’una habitació, 
moblats i equipats, a Anyós 

(al costat del Centre Esportiu). 
Preu: des de 350 €  737 171 (Esther)  

alquilandorra@gmail.com

IMMOBLES
tel.: +376 874 050
info@eiximmobiliari.com

A partir de 600 €/mes
Despeses a part segons consum

Apartaments a Escaldes, zona Caldea. Total-
ment moblats i equipats, amb tots els electro-
domèstics. 1 habitació doble, 1 bany, cuina sepa-
rada, safareig. 1 plaça d’aparcament i traster.

lloguer
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ANDORRA LA VELLA 
Ref. 4103, Pis, 60 m², 2 h., 1 b., armaris, cèntric, no s’hi accepten animals ...380 €
Ref. 4098, Pis, 120 m², 3 habitacions, 2 banys, ascensor, balcó, cèntric, lluminós, 
                       serveis al voltant .........................................................................675 €
Ref. 4050, Pis, 90 m², 3 h., 2 b., pq,. op., sol, cuina tancada, llar de foc, terrassa ....725 €
Ref. 3040, Dúplex, 85 m², 2 h., 1 b., pq., cèntric, doble vidre, lluminós, parquet ....730 €
Ref. 1511, Àtic, 90 m², 2 habitacions, 2 banys, armaris encastats, despeses incloses, 
                       doble vidre, serveis al voltant ......................................................750 €
CANiLLO
Ref. 4004, Pis, 60 m², 2 habitacions, 1 bany, armaris encastats, cuina equipada, 
                       cèntric, moblat ............................................................................500 €
Ref. 2116, Pis, 40 m², 1 hab., 1 bany, pq., moblat, terrassa, vistes ................400 €
ENCAmp
Ref. 3943, Àtic, 75 m², 3 hab., 1 bany, cèntric, terra porcellànic, vistes .........475 €
Ref. 4075, Pis, 80 m², 3 hab., 1 bany, armaris encastats, ascensor, lluminós ......525 €

Ref. 3405, Pis, 80 m², 2 habitacions, sol, terrassa, vistes ...............................600 €
EsCALDEs-ENgORDANy
Ref. 4093, Àtic, 55 m², 1 hab., pàrquing, sol, vistes .......................................500 €
Ref. 4077, Pis, 40 m², 1 hab., 1 bany, calefacció de gasoil, cèntric, lluminós ... 300 €
Ref. 3290, Pis, 65 m², 2 hab., ascensor, cèntric, moblat .................................525 €
Ref. 1365, Pis, 75 m², 2 hab., 1 bany, ascensor, cèntric, lluminós ..................600 €
Ref. 2592, Pis, 90 m², 3 hab., 1 bany, sol, lluminós .......................................600 €
Ref. 3800, Pis, 100 m², 3 hab., 2 banys, sol, terrassa/balcó ...........................700 €
Ref. 4008, Pis, 90 m², 3 hab., 1 bany, sol, moblat, reformat ..........................800 €
ORDiNO
Ref. 2973, Pis, 82 m², 3 hab., 2 banys, despeses incloses, safareig ................682 €
Ref. 4095, Planta baixa, 61 m², 2 hab., 1 bany, sol, terrassa/jardí, vistes ......630 €
sANt JuLià DE LòRiA
Ref. 4017, Planta baixa, 49 m², 1 hab., 1 bany, pq., sol, doble vidre, vistes ...550 €
Ref. 4024, Pis, 90 m², 3 h., 1 bany, balcó, cuina tancada, cèntric, parquet ....450 €

LLOGUER

VENDA

La massana
Ref. 3688. Planta baixa, 60 m², 
2 habitacions, 2 banys, apar-
cament, assolellat, calefacció 
de gas, cuina tancada, jardí, 
llar de foc, lluminós, terrassa, 
vistes. Planta baixa en venda 
a Escàs. Saló menjador amb 

llar de foc i sortida a terrassa/jardí, cuina tancada, dos habitacions 
dobles, dos banys. Plaça d’aparcament tancada. 200.000 €

sant Julià de Lòria
Ref. 3614. Pis, 90 m²,  
2 habitacions, ascensor, 
calefacció de gasoil, cale-
facció elèctrica, lluminós, 
reformat, safareig, vistes. 
Pis en venda a Sant Julià 
de 72 m², 2 habitacions 

dobles (una amb zona de vestidor), 1 bany, cuina amb rebost, saló 
menjador, rebedor i safareig. Plaça d’aparcament. 152.631 €

Andorra la Vella
Ref. 3877. Pis, 122 m², 3 hab.,  
2 banys, a prop del centre, 
aparcament, armaris encastats, 
ascensor, assolellat, calefacció 
de gasoil, cuina office, doble 
vidre, façana de pedra, llar de 
foc, safareig, terra porcellànic, 

terrassa, traster, vistes. Pis en venda a Andorra la Vella, ubicat en zona 
residencial tranquil·la i a prop del centre, amb 122 m² distribuïts en 
3 dormitoris dobles, 2 banys complets, cuina office, safareig i saló 
menjador amb llar de foc i sortida a la terrassa de 8 m². Plaça d’apar-
cament i traster inclosos. Bones vistes i sol tot el dia. 290.000 €

La massana
Ref. 3788. Pis, 90 m²,  
3 hab., 2 banys, aparca-
ment, armaris encastats, 
ascensor, assolellat, cale-
facció elèctrica, coberta 
de pissarra, cuina oberta, 
llar de foc, serveis al vol-

tant, tancaments exteriors de fusta, tancaments exteriors de PVC, 
terrassa, traster, vistes. Pis en venda al centre de la Massana, saló 
menjador amb cuina oberta i sortida a terrassa d’uns 15 metres qua-
drats. Tres habitacions (2 dobles, 1 individual), dos banys. Dret d’ús 
de plaça d’aparcament i un traster. 250.000 €

VENDA

Fantàstic xalet seminou en venda a Ordino  
(la Cortinada)!! 700 m2!!

 Planta baixa: Pàrquing per a 5/6 cotxes (120 m2), celler  
i sortida a terrassa/jardí de 200 m2.

Planta 1: Menjador amb llar de foc, 2 dormitoris dobles, 
bany auxiliar, cuina office i sortida a jardí.

 Planta 2: 3 dormitoris dobles (1 suite) i 2 banys. 
Planta 3: Cap de casa diàfan de 135 m2. Sol i vistes!!

Preu: 1.200.000 €

www.ferrutx-immobles.com
capferrutx@gmail.com
núm. col·l. 376  -  grup Solà Immobles

Pis en venda a Andorra la Vella, zona 
de l’hotel President, 70 m2,  3 dor-
mitoris, bany complet, cuina office i 
menjador. Preu: 100.000 €

TEl.: 35 36 37

Pis totalment reformat al centre 
d’Escaldes (Carlemany), 3 dormito-
ris (1 suite amb vestidor), 2 banys 
complets, cuina office equipada 
i menjador. Acabats de qualitat!!  
Preu: 450.000 €

Espectacular pis de 158 m2 al barri 
antic d’Andorra (c/ Puial), 4 dormito-
ris (1 suite), 3 banys, menjador amb 
llar de foc i sortida a petita terrassa, 
cuina office gran amb safareig. Pàr-
quing. Sol i vistes. Preu: 380.000 €

Pis al centre d’Andorra (baixada 
del Molí), 2 dormitoris (1 doble i 1 
individual), cuina equipada, bany 
complet i menjador amb llar de 
foc. Pàrquing. Preu: 152.250 €

OPORTUNITAT!! Pis al centre 
d’Ordino, 3 dormitoris dobles  
(1 suite), 2 banys complets, 
cuina office i menjador. Plaça de 
pàrquing. Preu: 215.000 €

Fantàstica borda reformada a En-
camp. Consta de 4 dormitoris, 1 sui-
te), 2 banys complets, bany de corte-
sia, menjador amb llar de foc, cuina 
office, despatx i altell de 50 m2. Box 
per a 2 cotxes i celler. Molt sol i vistes 
espectaculars. Preu: 577.500 €

Vol vendre o llogar 
la seva propietat? Truqui’ns!

120 m2. Sala d’estar-menjador, cuina office. 3 
dorm. 2 banys. Terrassa. Reformat. Sol i vistes.

80 m2. Sala d’estar-menjador, cuina tancada, 2 
dorm., 1 bany + lavabo. Sol i vistes. Pàrquing.

OPORTUNITAT

Av. Meritxell, 106
www.immoreig.com80 83 80

IMMOBILIÀRIA REIG
cOnsuLtInG I GEstIó IMMOBILIÀRIA

col·legiat
núm. 88

ANDORRA LA 
VELLA
Ref. 2478

PREU: 290.000 €

ENCAMP
Ref. 2469

PREU: 210.000 €

95 m2. Sala d’estar-menjador, cuina tancada, 
3 dormitoris. 2 banys. 

110 m2. Sala d’estar-menjador, cuina office,  
3 dorm. dobles, 2 banys complets. Tot exteri-

or. Cèntric. Terrassa. Sol i vistes. Pàrquing.

SANTA COLOMA
Ref. 2477

PREU: 135.000 €

ORDINO
Ref. 2437

PREU: 215.000 €

LLOGUER

LL-224. Escaldes. Àtic. 
Molt cèntric. Nou, a 

estrenar. 1 dorm. 1 bany. 
Terrassa, 2 pàrquings. 
Moblat i equipat. Sol  

i vistes.

PREU: 650 €/mes + 
desp.

PIS REFORMAT. 
Sala d’estar-menjador, 
cuina office, 5 dorm., 
2 banys, 1 bany aux. 
Terrassa. Cantoner. 
Pàrquing i traster.

SANT JULIÀ DE LÒRIA
Ref. 2484

PREU: 420.000 €

lloguEr

VENDA

PROMOCIONS NORMA S.L.
Dr. Nequi, 5, local 1, AD500 Andorra la Vella

www.promocionsnorma.com - info@promocionsnorma.com

Tel.: +376 80 86 80 - Mòbil: +376 32 45 35 

REf. 300: Magnífica casa adossada, 
zona residencial Aldosa, 110 m2, 3 hab., 
2 banys, totalment moblada i equipada, 

amb sortida a terrassa, amb vistes, 
pàrquing i traster. 472.500 €

REf. 691: Àtic dúplex a les Teulades de  
4 dormitoris. 1a planta: 56,67 m2: 1 dormitori 

doble, 1 bany complet, cuina oberta, sala d’estar 
d’uns 30 m2 amb sortida a terrassa d’11,78 m2 i 
traster d’1,50 m2. 2a planta: 54,30 m2 (3 dormi-
toris i 2 banys), 1 dormitori en suite, 1 dormitori 

individual, 1 dormitori doble, 1 bany complet,  
traster de 4 m2. Aparcament: 2 boxs i un traster. 600.000 €

REf. 683: Casa a Pal de 2 nivells. 
Planta baixa: superfície de 97 m2 i 
terrassa de 15,75 m2. Disposa de 
cuina, safareig, 1 bany, menjador i 
sala d’estar amb llar de foc. Cuina 

equipada. Planta primera: superfície 
de 97 m2. 1 suite amb sortida a balcó, 

2 habitacions dobles, 1 bany, sala polivalent i vestidor. Dispo-
sa d’una plaça d’aparcament a l’interior de l’habitatge. Casa 

envoltada de natura i jardí comunitari. PREU: 540.000 €

REf. 619 Fantàstic pis d’uns 105 m2 a 
Anyós, molt a prop del centre esportiu 

AnyósPark. Consta de rebedor amb armari 
encastat i saló menjador amb accés a 

terrassa. Cuina exterior i safareig. 2 hab., 
una en suite amb banyera hidromassatge, i plat de dutxa. 1 

d’individual i un segon bany amb banyera. Armaris encastats. 
Acabats de disseny i de qualitat. Plaça d’aparcament de 14 m2 

i 2 trasters inclosos en el preu. PREU. 338.000 €

REf. 679: Magnífic 
pis a Anyós,  

urb. Els Oriosos, 
de 123 m2,  
3 hab., 1 en 

suite amb banyera 
hidromassatge, 2 banys, cuina equipada 
amb espai per menjar, safareig. Menjador 
amb sortida a balcó. Llar de foc, tot exte-
rior, sol de tarda, vistes a la vall. Armaris 
encastats, acabats de qualitat. 2 places 

d’aparcament i traster. 360.000 €

REf. 682: Magnífica 
planta baixa a la 

zona residencial els 
Vilars de 146 m2 

habitables, 200 m2 
de jardí. 4 dormitoris,  

3 dobles, 1 suite 
amb vestidor, 1 d’individual, actualment 

despatx. Totes les habitacions són exteriors 
amb sortida al jardí. 2 banys, 1 bany aux. 
de cortesia. Saló menjador i cuina també 

amb sortida al jardí. Consulteu preu

VOL LLOGAR O VENDRE LA SEVA PROPIETAT? PARLI AMB NOSALTRES

REf. 710: Pis d’uns 92 m2 situat en una 6a 
planta en una zona molt tranquil·la i assolellada 
d’Andorra la Vella. El pis disposa de 3 habitaci-
ons dobles, 1 en suite, i vestidor. Cuina tancada 

molt àmplia. Saló menjador molt lluminós. 
Totes les finestres del pis són d’alumini. Pis 
en molt bon estat de conservació. 3 places 
d’aparcament incloses. PREU: 290.000 €

REf. 715: Pis de 2 
hab. + habitació/tras-
ter de 42 m2, situat 
en planta baixa amb 

terrassa de  
77 m2 en una zona 

molt tranquil·la i asso-
lellada del Tarter, a 5 

minuts dels remuntadors de Grandvalira. 
Pàrquing inclòs. PREU: 275.000 €

REf. 2010: Pis molt 
agradable en zona 

molt tranquil·la i asso-
lellada a Santa Coloma 

d’uns 105 m2, de 3 
hab. dobles, 2 banys, 
menjador amb sortida 

a terrassa i sortida directa a plaça-jardí 
comunitaris. Cuina office, safareig i 

rebost. Preu: 215.000 €

Ref. 652 
OPORTUNITAT!!! 
PIS AMB MOLTES 
POSSIBILITATS  
a Ciutat de Valls  

de 3 hab.,  
1 bany, 1 bany 
aux. POSSIBILI-

TAT DE VENDRE’L AMB LLOGATER. BONA 
RENDIBILITAT. PREU: 126.000 €

REf. 31-2: BAIXADA DEL MOLÍ, PIS DE 
80 M2 DE 3 HABITACIONS, 1 EN SUITE, 

2 BANYS, CUINA OBERTA. ARMARIS 
ENCASTATS A TOTES LES HABITACIONS. 

PLAÇA D’APARCAMENT (65 euros) 
OPCIONAL. Situat en una 5a planta, molt 

lluminós i vistes. PREU: 700 €
REf. 33: Pis de 58 m2 al centre  

d’Andorra la Vella de 2 hab., 1 doble,  
1 individual, 1 bany. Semimoblat, amb 

plaça d’aparcament. 650 €
REf. 732: Pis d’uns 100 m2 de 3 hab. 
Zona correus espanyols. Cuina amb 

espai per menjar i sortida a balcó, saló 
menjador amb llar de foc i sortida al 

balcó. 3 habitacions, 1 en suite. 2 banys 

i safareig. 50 € a compte de despeses. 
650 €

REf. 733: Pis d’uns 90 m2 a Ciutat de 
Valls de 3 habitacions, 1 bany, cuina 
separada. Tot exterior i molt lluminós  

en una 5a planta amb ascensor.  
No disposa de plaça d’aparcament.  
50 € a compte de despeses. 550 €
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VENDA

LLOGUER
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Ref. 1116 Canillo
Preciós pis de 90 m2 a l’Aldosa de Canillo, molt a 
prop de les pistes de Grandvalira. El pis disposa 
de 3 habitacions dobles, una tipus suite, totes 
exteriors i amb armaris encastats en totes. Els 
banys són amplis i estan totalment equipats. 
Cuina tancada independent molt àmplia amb 

un gran quartet per rentar amb accés exterior. 
La cuina està totalment equipada. Disposa d’un 

saló menjador amb llar de foc i dóna accés a una 
gran terrassa de 40 m2 amb unes vistes iniguala-
bles. Aquest pis té sol tot el dia. Una part de la 

terrassa està tancada amb terra d’herba artificial 
per poder gaudir d’un bon sopar enmig de les 

muntanyes qualsevol mes de l’any. Té un pàrquing 
ampli i un traster sota l’edifici. Es ven totalment 

moblat i equipat. Un pis de LUXE!!

Preu: 263.782 €

 REF. 1687. LA MAssAnA 
Pis modern a la Massana. Disposa de 2 dormitoris 

amplis amb armaris encastats, 1 bany complet i un saló 
menjador ampli, que juntament amb la cuina integrada 
fa la sensació d’amplitud. Té una plaça d’aparcament 
i un traster. Pis en un estat excel·lent. Idoni per a un 

lloguer permanent. Preu: 600 €

LA MAssAnA. CEnTRE. LL0285
Pis modern de tres habitacions en molt bon estat al 
centre de la Massana. Dos banys. Cuina. Una plaça de 

pàrquing gran per 2 cotxes.
Preu: 700 €

TAMBÉ PISOS DE LLOGUER PER LA TEMPORADA A PARTIR DE 350 EUROS!

REF. LL0288. ARInsAL  
Pis acollidor moblat en un entorn tranquil prop de 
les pistes de Vallnord (Arinsal). Dos dormitoris amb 
armaris de paret. Menjador amb terrassa i xemeneia. 

Cuina equipada. Plaça de pàrquing i traster.  
Preu: 500 €

REF. 1763. LA MAssAnA 
Àtic dúplex reformat en perfecte estat 
al centre de la Massana. La planta baixa 
consta de tres dormitoris. Dormitori 

principal amb bany privat, equipat 
amb jacuzzi i cabina de dutxa. Té una 
biblioteca que pot convertir-se en 

habitació amb bany. Cuina amb sortida 
a la terrassa. Gran terrassa de 75 m2. 
Pis remodelat recentment i amb jardí 
de 20 m2. Garatge per a 2 cotxes tipus 

box. Preu: 650.000 €

OPORTUnITAT 1473. ARInsAL
Apartament de dues habitacions a 
Arinsal, prop de les pistes d’esquí. 

Cuina independent. Menjador i cuina 
amb sortida a una terrassa.  

Dos dormitoris exteriors amb armaris 
encastats amb dos banys. Pàrquing  

i traster. 
Preu: 90.000 €

OPORTUnITAT 1519. EL TARTER
Apartament en excel·lent estat enfront 
de les pistes del Tarter. Un dormitori, 

cuina americana, completament 
equipada. Aparcament i traster. Jardí.  

En venda o lloguer tot l’any.
Preu: 90.000 €

REF. 1757. EnCAMP  
Àtic rehabilitat al centre d’Encamp, 

a prop de les escoles i el centre 
d’esports. saló menjador amb accés a 

una terrassa amb boniques vistes. A tan 
sols 10 minuts fins al Funicamp i accés 

a totes les pistes de Grandvalira. 
Una oportunitat molt bona.

Preu: 115.000 €

REF. 1771. JUbERRI.  
sAnT JULIÀ DE LòRIA  

Xalet unifamiliar de 230 m2 a Juberri.  
4 habitacions, una de les quals és tipus 

suite amb banyera d'hidromassatge. 
Tot exterior amb sol tot el dia. Gran 
menjador amb cuina americana. Gran 

traster que es pot utilitzar com a 
gimnàs. La casa té una plaça de garatge 

en box i dues places més exteriors. 
Una oportunitat molt bona.   

Preu: 630.000 €

REF. 1761. LA MAssAnA 
Apartament excel·lent al centre de 
la Massana, molt a prop de tots els 

serveis. El pis té 4 habitacions espaioses, 
una sala d’estar, cuina independent. 

Dormitoris i sala d’estar amb terra de 
parquet. Armaris encastats a totes les 

habitacions. L’apartament també té una 
altra gran sala amb cuina completa i un 
pati tancat. Calefacció central de gasoil. 

Disposa de pàrquing i traster. 
Preu: 230.000 €

OPORTUnITAT 1794. RAnsOL
Apartament moblat i completament 

equipat de 100 m2 prop de les pistes de 
Grandvalira. 3 habitacions amb armaris 
de paret. Dos banys complets, un amb 
banyera d’hidromassatge. Cuina oberta 
completament equipada. saló menjador, 
té accés a una àmplia terrassa. Acabats 
de bona qualitat, sòl de parquet. Dos 

trasters i pàrquing. sol i vistes.
Preu: 215.000 € REF. 1793 ORDInO 

Àtic dúplex nou, a estrenar, en exclusiva 
zona residencial, al costat de les esco-
les, disposa de zones comunitàries amb 
jardí parc infantil i pista poliesportiva. 
La planta baixa consta de 2 dormitoris 
dobles amb armaris encastats, 1 tipus 
suite, 2 banys complets, cuina semio-
berta totalment equipada, saló menja-
dor amb llar de foc i  accés a terrassa 
de 5 m2, sol i vistes espectaculars, la 

planta altell disposa d’un dormitori amb 
armaris, un bany amb dutxa i un quartet 

traster. Acabats de qualitat, persianes 
elèctriques, caldera de gas individual. 

Disposa de 2 places d’aparcament i un 
traster. Preu: 360.000 €

 infoimgest@gmail.com · www.andorracanillopark.com

3-4 hab.
VENDA

a partir de
175.000 €

a partir de

3-4 hab.

LLOGUER
a partir de

500 €/mes

a partir de

CALEFACCIÓ

AMB BIOMASSA

50% D'ESTALVI

EN EL REBUT DE

CALEFACCIÓ

4t - 8

VENDES

ANDORRA: Ref. 1095, zona Pyrénées, nou,  
140 m2 aproximadament, 3 habitacions dobles,  
2 banys, cuina amb office, gran menjador amb 
terrassa i vistes, 2 places de garatge. 790.000 € 

RANSOL: Ref. 1036, pis nou, a prop de pistes, 2 
habitacions, 1 bany, garatge i traster. 120.000 €
CANILLO: Ref. 1051, a prop del telecabina, nou, 
127 m2 + 60 m2 de terrassa, 3 hab., 2 banys, cuina 
independent, garatge i traster. 265.000 €

LLOGUERS

ANDORRA: Ref. 1031, àtic situat a prop del 
centre,  3 habitacions, 2 banys, menjador, cuina i 
altell. 675 €/mes
SANTA COLOMA: Ref. 1097, pis de 115 m2, 3 ha-
bitacions, 2 banys, menjador, cuina independent 
i garatge. 550 €/mes
SANT JULIÀ DE LÒRIA: Pis situat a prop del cen-
tre, 3 habitacions, 2 banys, cuina independent, 
menjador, garatge i traster. 650 €/mes

 

ANDORRA
Pis al centre d’Andor-
ra la Vella amb 97 m2, 
2 dormitoris, 1 bany 
complet, cuina separa-
da, saló menjador amb 
terrassa, sol i vistes. 
Actualment llogat.
REF. 4639
PREU: 250.000 €

ESCALDES-ENGORDANY 
Àtic ben situat davant de 
Caldea amb terrassa, sol 
i vistes tot el dia. Amb  
85 m2, 2 dormitoris, 1 bany 
complet, cuina separada 
amb galeria, saló menja-
dor. Moblat i equipat. Pàr-
quing i traster.
REF. 4636
PREU: 380.000 €

Tel.: (+376) 738 721 
fercamp@andorra.ad

www.fercamp.com
ARINSAL - LA MASSANA

VENDES LLOGUERS

VOL VENDRE O LLOGAR LA SEVA PROPIETAT?
TENIM CLIENTS DISPOSATS A COMPRAR O LLOGAR LA SEVA PROPIETAT

ANDORRA. REF. 4641: Àtic dú-
plex de 120 m2 amb 2 dormitoris, 
2 banys, cuina tancada, gran saló 
menjador amb llar de foc, terrassa 
molt gran amb sol i vistes. CALE-
FACCIÓ INCLOSA. PREU: 700 €
ORDINO. REF. 4334: Pis de 40 m2 
aprox., 1 dormitori doble, 1 bany  
amb dutxa, saló menjador amb 
cuina oberta. Jardí. Possibilitat de 
pàrquing. PREU: 400 €
PAL. REF. 4640: Xalet tot reformat 
amb una parcel·la de 1.000 m2. Té 
250 m2 construïts amb 2 plantes:  
P. baixa: rebedor, safareig, cui-
na molt gran office, 1 dormitori,  
1 bany amb plat de dutxa i ampli 
saló menjador amb possibilitat 
d’ampliar més, amb llar de foc amb 
recuperador de calor. P. 1a: 1 dormi-
tori doble amb terrassa, 2 dormitoris 

dobles, vestidor, 1 bany molt ampli 
amb banyera d’hidromassatge. 
Totes les habitacions amb armaris 
encastats folrats, sostres i terra de 
les habitacions de parquet. Tot ex-
terior, amb sol i jardí. Garatge per a  
2 cotxes. PREU: 1.800 €
ENCAMP. REF. 4606: Pis completa-
ment moblat molt a prop del centre 
amb 1 dormitori doble, 1 bany com-
plet, cuina oberta, saló menjador. Tot 
exterior. Pàrquing. PREU: 550 €
ARINSAL. REF. 4506: Pis molt 
maco sense mobles amb accés 
directe des del carrer amb 89 m2, 
2 dormitoris (1 suite), 2 banys  
(1 amb dutxa i un altre amb ba-
nyera), cuina oberta moblada, saló 
menjador, sala de 25 m2 més traster 
apte per a habitació, despatx, sala 
de jocs. Pàrquing. PREU: 600 €

 Baixada del Molí, 3-5, edifici Molí, bloc D, 1r 4a,
AD500 Andorra la Vella

www.igserveis.com - imma@igserveis.com

Tel.: +376 801 055 / +376 360 361

ANDORRA LA VELLA
REF. 6161: 3 dormitoris, 2 banys, cuina, 
menjador, balcó, garatge opcional. 725 € 
REF. 6169: Dúplex, 2 dormitoris, 1 bany, 
cuina, menjador, garatge i traster. 730 €
REF. 6168: 3 dormitoris, 2 banys, cuina, 
menjador, garatge. 700 €
REF. 6191: 3 dormitoris, 2 banys, cuina, 
menjador, balcó. 750 €
REF. 5992: 2 dormitoris, 1 bany, cuina, 
menjador, calefacció inclosa. 685 €
ESCALDES-ENGORDANY
REF. 5943: 2 dormitoris, 2 banys, cuina, 

menjador, garatge i traster. 550 €
REF. 6114: 3 dormitoris, 2 banys, cuina, 
menjador, terrassa, garatge. 600 €
REF. 6134: Sacalma, 3 dormitoris, 2 banys, 
cuina, menjador, garatge. 1.200 €
REF. 6191: 3 dormitoris, 2 banys, cuina, 
menjador. 600 €
REF. 6185: 1 dormitori, 1 bany, cuina, 
menjador, garatge i traster. 500 €
ENCAMP
REF. 6164: 2 dormitoris, 1 bany, cuina, 
menjador, garatge i traster, centre. 450€
REF. 6159: 1 dormitori, 1 bany, cuina, men-

jador, jardí, moblat, garatge. 550 €
REF. 6160: 2 dormitoris, 1 bany, cuina, 
menjador, garatge. 550 €
SANt JULIà DE LòRIA
REF. 5858: Dúplex de 178 m2, 4 dormitoris,  
3 banys, cuina, menjador, terrassa, box per 
a 3 cotxes. 1.250 €
REF. 6140: Nagol, 1 dormitori, 1 bany, cuina, 
menjador, balcó, nou, garatge. 500 €
REF. 6147: Cèntric, 3 dormitoris, 1 bany, 
cuina, menjador, balcó, reformat. 450 €
REF. 6131: 2 dormitoris, 1 bany, cuina, 
menjador, plaça de garatge i traster. 600 €

LLOGUERS

VENDA

TRUQUI'NS SENSE CAP COMPROMÍS, TROBEM EL PIS QUE BUSCA
VISITI LA NOSTRA ÀMPLIA CARTERA DE PISOS A LA NOSTRA WEB: www.igserveis.com

ANDORRA LA VELLA
Pis de 78 m2, 2 dormitoris, 1 bany 
complet, cuina, saló menjador amb llar de 
foc, balcó, plaça de garatge i traster. Molt 
a prop del centre. PREU: 133.000 €

ORDINO - OPORtUNItAt
Casa adossada, 250 m2, 4 dormitoris,  
2 banys complets, 1 bany aux., cuina tan-
cada, safareig, menjador amb llar de foc i 
accés a terrassa, garatge per a 2 cotxes, 
traster. Vistes i sol. PREU: 367.500 €

ESCALDES-ENGORDANY
Pis seminou, 75 m2, 2 dormitoris (1 doble 
amb accés a balcó + 1 d’individual), 
1 bany complet, saló menjador, cuina 
tancada amb safareig, plaça de garatge 
inclosa. PREU: 160.000 €
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Pis en ple centre, 1 habitació, gran saló 
menjador amb sortida al balcó, cuina, un 

rebost, bany complet amb safareig.  
Despeses incloses!!

500 €
Andorra - Ref. 8285

Casa adossada amb 465 m2 dividits en planta 
baixa amb pàrquing per a 2 vehicles, safareig, 

saló menjador amb llar de foc i sortida a la terras-
sa, cuina office equipada. Primera planta:  
4 dormitoris, 1 suite amb vestidor, 1 bany 

complet, sota teulada gran estudi amb despatx 
tancat. Planta -1: gran menjador amb taula per a 
una capacitat de 30 persones, cuina, celler, gran 

rebost i sortida al jardí.

1.100 €
Sant Julià de Lòria (Aixirivall) - Ref. 8279

Pis seminou a l’elegant urbanització de Bellmont, 
de 3 àmplies habitacions amb 2 banys complets. 
Molta lluminositat. Magnífiques vistes. Acabats de 

qualitat. Inclou pàrquing i traster.

1.200 €
La Massana (Aldosa) - Ref. 8333

Fantàstic pis seminou, amb 1 habitació, 1 bany 
complet, cuina oberta al saló menjador. Pàrquing  

i traster inclosos al preu. Parquet. Zona d’Engolas-
ters. ANIMALS NO!!

350 €
Escaldes (Engolasters) - Ref. 8336

Pis molt acollidor i moblat, habitació doble, bany 
amb banyera, cuina oberta i equipada, ampli 

saló menjador i amb pàrquing.

380 €
Encamp - Ref. 8340 

Casa rústica molt bonica, 
amb vistes i lluminosa!
Consta de 125 m2 amb  
4 habitacions, un altell, 

bany amb dutxa i un ser-
vei, cuina tancada i equi-
pada, sala d’estar gran, 
lluminosa, amb vistes 
a les muntanyes i amb 

llar de foc, possibilitat de 
pàrquing, traster espaiós, 

zones comunes amb 
jardins i consergeria.

288.750 €
La Massana (Sispony) 

Ref. 8321

Pis de 3 habitacions per reformar, amb terrassa, 
àmplia cuina amb safareig, saló menjador i bany complet. 

A 5 minuts del centre amb cotxe!!

100.000 € (negociables)
Andorra (av. Santa Coloma) - Ref. 8225

88 53 00

Pis seminou a peu del Funicamp, completa-
ment moblat i equipat, per entrar-hi a viure.  
2 dormitoris dobles amb armaris encastats,  
1 bany, cuina americana amb passaplats, 

exterior amb vistes immillorables. Pàrquing  
i guardaesquís.

675 €
Encamp - Ref. 8292

Pis amb increïbles vistes i molt lluminós! 2 habita-
cions dobles, bany amb jacuzzi, cuina oberta, una 

petita llar de foc, terrassa de 7 m2, traster i pàrquing.
S’hi accepten animals.

580 €
Escaldes (Engolasters) - Ref. 8339 

Pis situat en zona tranquil·la, cuina oberta al saló menjador.  
1 bany. Pàrquing inclòs. Vistes. Bona oportunitat!! A 5 minuts 

del centre d’Encamp a peu.  

60.000 €
Encamp - Ref. 8332 

150.000 €
Andorra - Ref. 8358 

Excel·lent inversió!! Apartament 
situat al centre de 65 m2, 2 habitaci-
ons, 1 bany. Ampli i exterior. Inclou 
plaça de garatge i traster en el preu 

de venda.

200.000 €
La Massana (CENTRE) - Ref. 8295

GRAN OPORTUNITAT AL CENTRE DE 
LA MASSANA!!! Pis seminou de  
108 m2, cèntric, de 3 habitacions,  

2 banys, cuina semioberta, armaris 
encastats, saló menjador ampli, traster, 

pàrquing, gran terrassa de 45 m2,  
exterior. Sol i vistes. 

Pis situat a la pleta de les Bons de 82 m2 amb 2 dormitoris, 
2 banys, saló menjador amb llar de foc i accés a la terrassa 

de 15 m2 i cuina tancada. Pàrquing i traster.

135.000 €     
Encamp (les Bons) - Ref. 6447  

 Apartament situat en ple centre de 100 m2, menjador amb 
llar de foc i balcó, cuina, tres dormitoris (un en suite), dos 
banys. Plaça d’aparcament al mateix edifici. Molt bona 

oportunitat!!

180.000 €
Ordino - Ref. 8331

Increïble pis de 130 m2, situat en zona residencial a 5 minuts del centre, 
totalment reformat i exterior. 3 habitacions, 2 en suite. Estances molt 
àmplies, saló menjador amb cuina americana totalment equipada, 

nova, a estrenar, i sortida a una àmplia terrassa d’uns 20 m2 amb sol 
i vistes durant tot el dia!! Inclou 2 places de pàrquing i un ampli traster 

de 30 m2. 

590.000 €
Andorra la Vella - Ref. 8234

PIS MODERN SEMINOU I SITUAT EN 
PLE CENTRE, 117,76 m2, 3 dormitoris 

dobles, 2 banys complets, cuina tancada, 
safareig, saló menjador, molta llum.  
Pàrquing opcional al mateix edifici. 

800 €
Escaldes-Engordany - Ref. 8287   

C/ Manuel Cerqueda i Escaler, n. 6, 2n 2a  
(Centre de Negoci ANDBANK), Escaldes-Engordany.

info@casanova.immo · www.casanova.immo
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86 33 00
Av. Fiter i Rossell, 30
Escaldes-Engordany

info@immodernandorra.com

www.immodernandorra.com

Pis molt encantador de 75 m2, seminou, amb 
vistes i sol, bons acabats, consta d’un ampli saló 

menjador, cuina equipada amb safareig, una 
habitació doble amb sortida a una terrasseta,  
una habitació individual, totes amb armaris 
encastats, bany complet amb banyera. Una 

bona plaça de pàrquing.

PREU: 195.000 €

ESCALDES REF. 8202  

LLOGUER:
Pis de 80 m2, 3 habitacions, 1 bany, 
cuina americana, armaris encastats, 

pàrquing, traster, exterior, sol i 
vistes.

650 €
CAniLLO PRAtS 8108

LLOGUER:
Pis reformat i totalment moblat, de 

3 dormitoris (1 doble i 2 individuals), 
1 bany complet, saló menjador amb 

cuina oberta. Calefacció inclosa.

800 €
ESCALDES 8191 

LLOGUER:
Pis de 73 m2 amb 2 dormitoris amb 
armaris encastats, 1 bany, menja-
dor i cuina. Plaça d’aparcament al 

mateix edifici.

500 €
CAniLLO 8147

LLOGUER:
Àtic dúplex en ple centre,  

3 habitacions dobles, 3 banys 
complets, cuina office equipada, 
saló menjador amb llar de foc, 
terrassa, 2 places de pàrquing.

2.350 €
AnDORRA  8058

LLOGUER:
Pis de 60 m2 moblat i equipat  

d’1 habitació doble, 1 bany complet, 
saló menjador amb terrassa i cuina 
oberta. Pàrquing i traster al mateix 

edifici.

350 €
inCLES 8205

LLOGUER:
Pis amb sol i vistes de 90 m2 
amb 2 habitacions dobles,  

2 banys, balcó de 8 m2, 
pàrquing i traster.

700 €
ARinSAL 7986

www.immodernandorra.com

LLOGUER:
Pis de 90 m2, molt bon estat,  

3 habitacions amb armaris encas-
tats, 2 banys complets, cuina tan-
cada, saló menjador. Sol i vistes.

550 €
AnDORRA CEntRE 8219

Oportunitat, habitatge seminou de 
81 m2, saló menjador amb accés a 
terrassa. Armaris encastats (un en 
suite), 2 banys complets, plaça de 

garatge i traster, sol i vistes.

PREU: 220.000 €

ESCALDES REF. 7991

EnCAMP REF. 6315

Pis de 75 m2, tot exterior, amb vistes, excepte bany 

i safareig. 2 hab. amb armaris encastats. 1 saló 

menjador amb cuina oberta totalment renovat.  

1 bany complet. 1 safareig (o lavabo amb plat de 

dutxa), 1 plaça de pàrquing. 1 traster. Molt a prop 

de les escoles i el Prat Gran. 

Preu: 185.000 €

Pis seminou de 3 habitacions, 
una és una suite, amb dos banys 
complets i pàrquing BOX tancat 

inclòs (2 places). 

PREU: 195.000 €

AnDORRA REF. 6500
Disposa de 3 dormitoris, dos banys 
i uns increïbles 111 m2 d’espai de 

terrassa, que fan d’aquesta la casa més 
assequible per tot l’any. Pàrquing.

PREU: 195.000 €

CAniLLO REF. 7807

Pis seminou, 3 habitacions,  
2 banys complets, menjador 

amb llar de foc, cuina equipada, 
terrassa gran, traster i pàrquing.

PREU: 237.000 €

Pis, planta baixa, de 85 m2 +  
100 m2 de terrassa + construcció 

de fusta al jardí de 30 m2. 
Pàrquing inclòs.

PREU: 198.000 €

ORDinO REF. 7730

Àtic cèntric, de 3 habitacions dobles, 
2 banys complets,  

saló menjador amb llar de foc, cuina 
equipada, plaça de pàrquing inclosa.

PREU: 150.000 €

EnCAMP  REF. 7993
Casa adossada, situada a l’Aldosa.  

1a planta per les escales: saló menjador 
amb llar de foc i accés a la terrassa i al 

jardí. A la 2a planta trobem 2 dormitoris 
dobles i 1 d’individual, un bany complet 

i un despatx.

PREU: 359.000 €

LA MASSAnA REF. 8028 

CAniLLO  REF. 8059

LLOGUER:
Pis de 95 m2, 3 dormitoris (amb una 

suite), 2 banys complets, safareig 
amb cuina tancada. Pàrquing i 

traster al mateix edifici. Al costat 
de les escoles. 

600 €
SAnt JULiÀ 8220

LLOGUER:
Pis cèntric amb jardí, 1 dormito-
ri, 1 bany, cuina oberta, menja-
dor ampli, pàrquing opcional.

400 €
ORDinO  8026

LLOGUER:
Pis ubicat molt a prop del centre 

d’Escaldes, té sol i vistes a Caldea. 
Consta de 4 habitacions, saló men-

jador, terrassa coberta, 2 banys, 
cuina, rebedor.

600 €
ESCALDES CEntRE 8217

LLOGUER:
Pis reformat i semimoblat,  

2 habitacions, 1 bany complet, 
terrassa de 7 m2, menjador amb llar 
de foc, pàrquing inclòs. Calefacció 

elèctrica.

450 €
SOLDEU 1628

LLOGUER:
Pis nou de 129 m2, 3 dormitoris amb 
armaris encastats, 2 banys complets, 

saló menjador amb accés a la terrassa, 
llar de foc, cuina equipada. Pàrquing i 

traster al mateix edifici.

700 €
 ARinSAL 8152



classificats 21Dimarts, 22 De març Del 2016

L L O G U E R S

NOVA ADREÇA: 
Carrer Callaueta, 3. Andorra la Vella.

(A 50 metres sortida darrere Escale)
comercial@eurofinques.com801 065 www.eurofinques.com

ANDORRA LA VELLA (Lycée) 
PIS, 3 hab., REFORMAT, molt cèntric,  

128 m2, 3 dobles, 2 banys, 35 m2 de ter-
rassa, armaris encastats, molt lluminós.  
(Ref. 3799). 380.000 € (OPORTUNITAT)

VOLEU LLOGAR O VENDRE LA VOSTRA PROPIETAT
CONTACTEU-NOS

ESCALDES-ENGORDANY (els Vilars)
74 m2. OPORTUNITAT

Pis de 3 habitacions, 2 banys, amb 
pàrquing i traster (Ref. 3851).  

195.000 € (negociables) 

 ANDORRA LA VELLA
2 habitacions (av. Meritxell), 
2 banys, molt cèntric i exte-
rior. Despeses incloses (Ref. 
2993). 700 €
2 hab. (zona Tobira), PIS 
DÚPLEX,1 bany, 1 traster, 
acabats de qualitat  
(Ref. 2260). 730 €
3 hab. (zona Correus Espa-
nyols), 2 banys, cuina amb 
balcó (Ref. 4128). 650 €
4 hab. (pont de París), ÀTIC. 
3 banys, amb pàrquing (Ref. 
1474). 900 €
 ESCALDES- ENGORDANY
2 hab., àtic (zona Illa), 1 bany, 
acabats de luxe, garatge i 
traster. (Ref. 4085). 1.000 €

2 hab. (ctra. Obac), 1 bany i 
1 bany auxiliar, amb pàrquing 
(Ref. 4118). 550 €
3 hab., ÀTIC DÚPLEX (ctra. 
Obac), 2 banys (1 dutxa hidro-
massatge), terrassa. Box per a 
2 cotxes (Ref. 4119). 1.150 €
 LA MASSANA
1 hab. (cruïlla Sispony), nou, 
a estrenar, pàrquing i traster 
(Ref. 4084). 500 €
2 hab. MOBLAT (Arinsal),  
2 banys, 2 terrasses, aparca-
ment (Ref. 4098). 600 €
 ENCAMP
1 hab., MOBLAT (inici ctra. 
Cortals), 1 bany, pàrquing i 
traster (Ref. 3537). 500 €
3 hab., SEMIMOBLAT (Funi-

camp), cuina equipada amb 
electrodomèstics, 2 banys, 
pàrquing (Ref. 4125). 540 €
 SANT JULIÀ DE LÒRIA
2 hab. (escoles), 2 banys, 
amb pàrquing i traster (Ref. 
3381). 600 €
3 hab. (Of. de Turisme) nou, 
cuina tancada, pàrquing opci-
onal (Ref. 4030). 600 €
 NEGOCIS (traspàs)
CARNISSERIA - XARCUTERIA 
(Andorra la Vella), totalment 
equipada a ple rendiment. 
Lloguer 1.000 €
RESTAURANT (Andorra la 
Vella) 80 pax, en ple funcio-
nament, se cedeix societat. 
Lloguer 1.130 €

R E C O M A N A T S

INCLES-CANILLO (molt a prop de 
pistes). Pis, 1 hab., 40 m2, completa-
ment moblat, 1 bany, amb pàrquing. 

Acabats de qualitat. (Ref. 3023) 
75.000 € (OPORTUNITAT)

ESCALDES-ENGORDANY  
(ctra. d’Engolasters)

OPORTUNITAT
Pis, 1 habitació, 1 bany, pàrquing  

(Ref. 3755). 105.000 € 

CANILLO - Davant del telecabina
Pis, 1 hab., saló menjador, 52 m2. 

Obra nova amb acabats de primera 
qualitat. Possibilitat de pàrquing i 

guardaesquís (Ref. 2421). 125.000 €

ENCAMP (Mirador d’Encamp)
52 m2 OPORTUNITAT

Pis, 1 habitació, 1 bany, MOBLAT, 
reformat recentment (Ref. 3802).

99.500 €

PISOS DE LLOGUER  
A CANILLO

(Ctra. del Forn, km 3)
NOUS, D’1, 2 i 3 
HABITACIONS

AMB GARATGE I TRASTER
NO LLOGUER DE 

tEmPORADA
TEL. 322 227

VOLS VENDRE 
O COMPRAR 
HABITATGES 
ECONÒMICS?

www.pisosdebancsandorra.com

Disposem d’una àmplia selecció 
d’habitatges econòmics 
d’entitats financeres,  

promotors i particulars

Vols vendre o 
llogar

el teu pis?
Anuncia’t en aquest espai

Més informació al
80 88 88

ENCAMP PIS DE 2 
HABITACIONS, 1 BANY, SENSE 

MOBLES, AMB BALCÓ I PQ. 
MOLT BEN SITUAT AL CENTRE 

D’ENCAMP.
PREU: 450 € TEL: 321 248

PIS EN VENDA REF. 02877  
ENCAMP (Funicamp)

Superf. 45 m², 1 habitació doble, 1 bany, 
cuina, saló menjador amb cuina americana. 

LLOGAT A 397 €/MES
PREU: 60.000 € Tel. 73 20 20

391 536 -  839 900
www.immobiliariatandem.com

AndorrA LA VeLLA, 
zonA PyrÉnÉes Edifici 
sense ascensor, pis de 3 
dormitoris completament 
reformat de nou, cuina 
equipada amb armaris 
encastats, 1 bany, 
calefacció elèctrica. 500 €

AndorrA LA VeLLA 
Àtic d’1 dormitori,  
av. Tarragona, amb 
calefacció inclosa. 400 €

LA MAssAnA   
Local comercial de 180 m2, 
segona línia, ideal per a 
despatx amb molta llum. 
1.200 €

ordIno  
Magatzem local, 2 locals de 
100 m2,  interiors amb llum 
accés amb ascensor amb 
calefacció. 500 €

AndorrA LA VeLLA 
Pis molt cèntric de 4 
dormitoris, amb calefacció, 
aigua calenta i aigua freda 
incloses. 860 €

LA cortInAdA, ordIno.  
Pis de 3 dormitoris amb 1 
bany, cuina separada amb 
balcó, sense pàrquing. 660 € 
amb calefacció inclosa.

LLoguer
ordIno. Pis de construcció 
recent amb 2 dormitoris,  
2 banys, amb vistes, 2 places 
d’aparcament i traster.
185.000 €
LA MAssAnA. cÈntrIc
Pis reformat amb 1 dormitori, 
cuina separada, balcó i pàr-
quing. 135.000 €
terreny A Les sALInes
EDIFICABLE, 380 m2, ASSOLE-
LLAT. 150.000 €
terreny A AnyÓs
ZONA PER URBANITZAR 705 m2  
ZONA RESIDENCIAL 150.000 €
ORDINO - POBLE
Edificació recent, pis de  
79 m2 de 2 dormitoris, 2 banys, 

safareig, cuina office, saló men-
jador amb llar de foc,  
parquet, terrassa de 7 m2,  
2 places d'aparcament i traster. 
210.000 €
ArInsAL. Pis d’obra recent 
de 2 dormitoris, 1 bany, cuina 
tancada equipada amb terrassa 
de 70 m2 + pàrquing i traster. 
248.000 €

ordIno. Al costat dels col·
legis. Pis nou, a estrenar, amb 
140 m2 de jardí, 120 m2 d’ha-
bitatge, vistes panoràmiques, 
assolellat, 3 dormitoris,  
2 banys, tot exterior, saló men-
jador amb llar de foc, 2 places 
de pàrquing. 450.000 €

VendA

immobiliariatandem@gmail.com

BUSQUES 
PIS? 806 266

Príncep Benlloch, 8-1r 
AD500 Andorra la Vella
acg@acg.ad

Descobreix tota la nostra oferta a www.acg.ad

ANDORRA LA VELLA I SANTA COLOMA
REF. 2302401: PARADES AL MERCAT 
DELS MARGINETS, BEN SITUADES. PREU:  
300 EUROS 
PÀRQUING A LA ZONA DE PRADA RAMON. 
PREU: A PARTIR DE 80 EUROS
REF. 3620101: PÀRQUING PER A MOTO A LA 
ZONA DE PRADA RAMON. AL COSTAT DEL CRÈ-
DIT ANDORRÀ. PREU: 25 EUROS
REF. 2800201: PQ. DOCTOR MITJAVILA, COS-
TAT DE L’HOTEL MÀGIC. PREU: 75 EUROS
REF. 3890101: PÀRQUING CÈNTRIC AL  
C/ DE LA UNIÓ. PREU: 70 EUROS
REF. 3890103: DESPATX 120 m2 CÈNTRIC AL  
C/ DE LA UNIÓ. PREU: 1.000 EUROS
REF. 2810103: PIS DE 2 HABITACIONS MOBLAT, 
AMB PÀRQUING I TRASTER INCLOSOS. PREU: 
450 EUROS 
REF. 2490101: PIS DE 2 HABITACIONS SENSE 
MOBLES, AMB PÀRQUING I TRASTER INCLO-
SOS. PREU: 450 EUROS 
REF. 2300028: ÀTIC D’1 HAB. REFORMAT, AMB 

BALCÓ, MOLT SOLEJAT, ZONA ANDORRA 2000. 
PREU: 450 € 
REF. 2120301: LOCAL COMERCIAL DE 150 M2 
SITUAT AL C/ ALZINARET. PREU: 600 €
REF. 2301321: PIS, 1 HABITACIÓ, SITUAT AL  
C/ ALZINARET. PREU: 500 EUROS 
REF. 2450101: PIS, 4 HABITACIONS, AMB PÀR-
QUING, MOLT CÈNTRIC, SITUAT A LA ZONA DE 
PRADA RAMON. PREU: 800 EUROS 
PÀRQUING CÈNTRIC A LA ZONA DELS COR-
REUS ESPANYOLS. PREU: 70 € 
ESCALDES-ENGORDANY
PÀRQUING A L’AV. DEL FENER. PREU: A PARTIR 
DE 65 EUROS
REF. 2300102: PIS, 1 HABITACIÓ, SENSE MO-
BLES, AMB BALCÓ, DAVANT PISCINES MUNTA-
NYA. PREU: 400 EUROS
REF. 4560002: LOCAL 350 M2 DAVANT PISCI-
NES ESCALDES. PREU: 1.200 EUROS
ENCAMP
REF. 3940101: PIS DE 2 HABITACIONS REFOR-
MAT, AMB PÀRQUING, ZONA MIRADOR D’EN-

CAMP. 600 €
REF. 9990127: PIS, 1 HABITACIÓ,  A LA CTRA. 
DE LA BARTRA. PREU: 300 EUROS
REF. 2800001: PIS DE 2 HABITACIONS CÈNTRIC, 
AMB BALCÓ, PÀRQUING. PREU: 450 EUROS
REF. 4210101: PIS D’1 HABITACIÓ, COM NOU, 
AMB PÀRQUING I GUARDAESQUÍS, SITUAT AL 
COSTAT DEL FUNICAMP. PREU: 450 € 

PÀRQUING CÈNTRIC AL COSTAT DEL XOCOLATÍ. 
PREU: 60 EUROS
LA MASSANA
REF. 9990109: PIS, 1 HABITACIÓ, AMB MOBLES, 
CUINA-MENJADOR, TOT EXTERIOR, AMB PÀR-
QUING. ZONA SISPONY. PREU: 550 EUROS
REF. 2250001: CASA ADOSSADA DE  
2 HABITACIONS, JARDÍ I BOX. PREU: 950  
EUROS
SANT JULIÀ DE LÒRIA
REF. 2301201: PIS, 2 HABITACIONS, AMB PÀR-
QUING. A LA CTRA. DE LA RABASSA. PREU:  
450 EUROS

PARTICULAR LLOGA 
DOS XALEtS ADOSSAtS

MOLT BEN SITUATS
A 20 m de l’ambaixada francesa i a 100 m de Pyrénées.
550 m2 cada un, piscina interior, jardí amb reg automàtic, 
ascensor privat, 6 places d’aparcament, celler i llar de foc. 

Molt alta qualitat de construcció (possibilitat de fer els interiors 
al seu gust).

PREUS: 4.500 € / mes
   5.500 € / mes

PER A MÉS INFORMACIÓ, TRUQUEU AL TEL. 324 000
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Immobiliària: 

tel. 835 800 
www.manteniment-serveis.com

Tot tipus de serveis i reformes, fusteria, elec-
tricitat , lampisteria, pintura. Neteja i planxat 

a domicili.  Subministrament de llenya.

PLETA D’ORDINO
Apartament de 116 m2 d’una sola planta, 3 
habitacions, 2 banys complets, cuina equipa-
da, menjador amb llar de foc, molt assolellat. 
Pàrquing doble amb traster. Preu: 425.000 €
Magnífic apartament de 98 m2 en venda a 
la Pleta del Tarter. 4 habitacions, 2 banys, 
menjador amb llar de foc. Pàrquing i traster. 
Preu: 395.000 €
Acollidor dúplex de 95 m2 + 8 m2 de ter-
rassa. 2 habitacions, 2 banys, sala amb llar 
de foc. Pàrquing. NOu PREu: 300.000 € 
(negociable)

ReF. 02960 - eNCAMP - Àtic de 3 habitacions , 
1 suite, 1 doble, 1 individual,  2 banys, cuina, menjador. 

Cèntric. PReu: 475 €
ReF. 02954 - eSCALDeS - Pis MOLT CÈNTRIC.  

3 habitacions, 2 banys, cuina, safareig, menjador amb 
llar de foc, traster, garatge, balcó. Pis d’origen, cal fer-hi 

reformes. PReu: 700 €
ReF. 02948 - eNCAMP - Pis de 45 m², 1 habitació 
doble, cuina equipada, menjador, balcó. MOLT BON 

ESTAT. CÈNTRIC. PReu: 300 €
ReF. 02949 – ANDORRA LA VeLLA - MARgiNeDA 

Àtic de 140 m², 3 habitacions dobles, 1 habitació 
individual, 2 banys, armaris encastats, gran cuina 

equipada, safareig, menjador molt gran, pàrquing. 
MOLT LLUMINÓS. PReu: 900 €

ReF. 2909 – eNCAMP - FuNiCAMP - Pis de 70 m²,  
2 habitacions dobles, MOBLAT, cuina equipada, 1 bany, 

pàrquing. MOLT LLUMINÓS. PReu: 685 €
ReF. 02792 - eNCAMP - CeNTRe 3 habitacions  
(2 dobles, 1 individual), 2 banys, cuina, menjador, 

traster, garatge. ÀTIC NOU, A ESTRENAR. PReu: 700 €
ReF. 02821 - eSCALDeS-eNgORDANY - ViLARS 

LOCAL EN LLOGUER. 60 m2. Ideal per a despatx o per a 
magatzem. PReu: 300 €

l lo gu e r s

ReF. 02900 - eNCAMP 
2 dormitoris, 1 bany, cuina acollidora, menjador, 

pàrquing a l’edifici del costat inclòs en el preu.
IDEAL PER A INVERSIÓ. Preu: 79.500 €

ReF. 02962 - eNCAMP - CeNTRe. Pis de 146 m², 
2 habitacions (2 dobles), 2 banys, cuina, terres de 

moqueta, armaris, porter automàtic, vidres dobles, 
gran saló menjador amb sortida a la terrassa, llar de 

foc, pq. i traster. ASCENSOR PRIVAT. PReu: 210.000 €

73 20 20 www.finquesmarca.com
finquesmarca@andorra.ad

ReF. 01771 - eNCAMP - Cortals
Estudi amb bany complet, cuina americana i 

menjador exterior, pàrquing, traster, sol i vistes
TOTALMENT REFORMAT. Preu: 60.000 €

ReF. 02959 - eNCAMP 
Pis de 2 habitacions (2 dobles), 1 bany, 1 bany 
auxiliar, cuina, menjador, traster, garatge, llar 

de foc, exterior, assolellat, terrassa.
ZONA RESIDENCIAL. PReu: 170.000 €

FEINA

Busco plaça de pàrquing de 
fàcil accés per llogar a la part 

alta d’Hort de Godí. 
Interessats, contacteu 

al 61 22 72.

 La teva casa a Andorra

LA MASSANA. REF. 00038
Pis de 70 m², 2 habitacions amb 
armaris encastats, 1 bany, cuina , 
safareig, menjador, balcó, terres 
de parquet, pàrquing i traster. 
Preu: 550 €/mes

LA MASSANA. REF. 1159
Pis d’obra nova de 53 m²,  
1 habitació doble amb armari,  
1 bany, cuina oberta al menjador, 
pàrquing i traster inclosos. 
Preu: 425 €/mes

ANDORRA LA VELLA. REF. 1253
Pis de 70 m², reformat, 
2 habitacions, 1 bany, safareig, 
cuina equipada, saló menjador 
amb llar de foc i plaça 
d’aparcament. No s’admeten 
mascotes. Preu: 650 €/mes

LA MASSANA. REF. 00036
Pis de 79 m², 2 habitacions, 
1 bany, cuina equipada, safareig, 
menjador, terres de parquet, balcó, 
pàrquing i traster.
Preu: 550 €/mes

VENDA 339 790
LLOGUER 328 160

*Només per a residents 
i andorrans amb estada 
mínima d’1 any.

VENDA

CANILLO  REF. 1217
Magnífic àtic al centre de Canillo i al 
costat de l’accés a les pistes d’esquí 
i de tots els serveis. Totalment mo-
blat i equipat. Ampli saló menjador 
amb sortida al balcó, des d’on es 
pot gaudir d’unes boniques vistes. 
Cuina independent amb tots els 
electrodomèstics. 1 suite amb bany 
amb banyera, 1 habitació doble i una 
altra d’individual. Bany amb dutxa i 
bugaderia. Àmplia plaça de garatge i 
traster. 

Preu: 263.000 €

LLOGUER

LA MASSANA. REF. 00066
Dúplex de 100 m², 2 habitacions 
més estudi de 18 m², 1 bany, 
cuina equipada, safareig equipat, 
menjador, plaça d’aparcament i 
traster. ELS 2 PRIMERS MESOS 
NOMÉS ES PAGA LA MEITAT DEL 
LLOGUER. Disponible: abril 2016.
PREU: 650 €/mes

BORDES D’ ENVALIRA. REF. 00943
Pis nou de 60 m², 2 habitacions 
amb armaris encastats, cuina i 
safareig equipats, saló menjador. 
Pàrquing i traster inclosos.
PREU: 600 €/mes

Interessats, envieu CV indicant la referència al 
departament de RRHH, a l’adreça electrònica 

rrhh@cisagroup.com o bé al fax 73 73 79.

CISA  cerca:
TÈCNIC EN RRHH (Ref. RRHH)

Requerim:
- Formació en RRLL o grau mitjà en Administració.

- Experiència en gestió laboral i en processos de selecció.
- Domini del paquet Office i programes específics de gestió laboral.

- Català i castellà. Es valorarà coneixements d’anglès.
- Persona resolutiva, seriosa, responsable i discreta.

- Capacitat de treball.

Oferim:
- Incorporació immediata.
- Lloc de treball estable.

- Contracte inicial de 3 mesos, prorrogable a indefinit.
- Sou en funció de la candidatura.

- Bon ambient de treball.
- Avantatges socials.

LocaL a EscaLdEs 
pEr LLoGar o vEndrE

Superfície: 375 m2. 
Ideal per a gimnàs (total-
ment equipat), per a guar-

deria, oficines o magatzem.
directe de propietari 

Tel.: 80 55 75

HOTEL SOLPARK cerca

Recepcionista
Idiomes: català, castellà,  

francès i anglès.
Edat: entre 25 i 50.

Permís de treball i residència.
Permís de conduir.

Formació en enoturisme.
Persona amb iniciativa i  

orientació al client, dinàmica, 
responsable i amb do de gents.

 Interessats, envieu currículum  
amb foto recent a 

dir.hotelsolpark@andorra.ad

BOTIGA DE MODA 
SELECCIONA

VENEDOR/A
amb experiència

Indispensable català  
i castellà

(es valorarà altres idiomes)

Envieu curriculum vitae a:

rrhh.ab@andorra.ad
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Envia’ns el teu CV a l’adreça electrònica: 
rrhhand@julia.ad

UNEIX-TE AL NOSTRE EQUIP!
L’HOTEL PIOLETS PARK & SPA VOL INCORPORAR A SOLDEU:

MAÎTRE
COMPETÈNCIES
•	 Formació	en	Restauració	i/o	Turisme.
•	 Experiència	demostrable	mínima	de	2	a	3	anys	en	càrrec	igual	o	similar.
•	 Persona	amb	dots	executius,	operatius	i	resolutius.
•	 Amb	experiència	demostrable	en	la	gestió	d’equips.
•	 Orientat	als	resultats	qualitatius.
•	 Sensibilitat	gastronòmica	i	bona	presència.

AGENT DE RESERVES
COMPETÈNCIES
•	Formació	en	Turisme.
•	Experiència	demostrable	mínima	de	2	anys	en	departament	de	Reserves.	No	
encaixarà	en	el	perfil	la	persona	que	hagi	fet	reserves	només	a	nivell	de	recepció.

•	Es	valorarà	que	tingui	els	coneixements	d’estàndards	de	qualitat	en	hotels.
•	Es	valoraran	coneixements	en	sistemes	de	reserves/gestió	de	channels	
managers.

•	Experiència	en	revenue	management.
•	Gestió	de	preus	a	les	OTA’S.

BODEGUER
COMPETÈNCIES
•	 Suport	administratiu	en	general	als	departaments	de	Restauració,	Cuina		
i	Administració.

•	 Gestió	d’albarans.
•	 Realització	d’inventaris.
•	 Control	de	begudes,	neveres	i	magatzems.

Interessats, envieu el CV a rrhh@pioletspark.ad, o bé adreceu-vos  
al departament de Recursos Humans de l’Hotel Piolets Park & SPA.  

Ctra. General S/N – AD100 Soldeu

ES NECESSITA PERSONAL
Incorporació immediata.

Horari intensiu (torns de matins o tardes rotatius).
Imprescindible permís de treball o nacionalitat andorrana.

No cal experiència (formació a càrrec de l’empresa).
Es valorarà: Idiomes, bona presència,

capacitat d’atenció al públic i de treball en equip.
• • • • • • • •

Interessats enviar currículum amb fotografia
a boisa.andorra@gmail.com

EXES GRUP  
EXPOFINQUES ANDORRA

Cerca COMERCIALS per a 
grup immobiliari Andorra

Requerim:  
Nacionalitat andorrana o permís 

de residència i treball.
Persona dinàmica i amb do de 

gents. Bona presència.
Capacitat de treballar en equip. 

Català, castellà, es valoraran 
altres idiomes. 
Vehicle propi.

Sou fix més incentius.
Bona retribució.

Interessats, envieu  
curriculum vitae a: 

immobiliariaandorra@outlook.es
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AUXILIAR ADMINISTRATIU PER A HOTELS
•	Experiència	en	departaments	d’administració	i	també	de	booking,	
utilitzant	sistemes	de	gestió	hotelera:	Opera	o	similars.

•	Català	i	anglès.	Es	valorarà	francès.
•	Persona	organitzada,	proactiva.	Amb	capacitat	de	treball	en	equip.
•	Coneixements	del	paquet	Office	i	Excel	avançat.

gRUM
•	Experiència	en	lloc	similar,	en	hotels	de	4-5*.
•	Anglès	i	francès	parlats.
•	Bona	presència.	Persones	afables,	acostumades	a	donar	qualitat	
de	servei	al	client.

•	Es	valorarà	coneixements	d’estàndards	de	qualitat.
•	Carnet	de	conduir.

Envieu el CV a dir.rrhh@sporthotels.ad o bé al  
fax +376 870 592. També podeu trucar al telèfon 870 590.

Necessita incorporar
OPERARI/ÀRIA 

DE NETEJA
Incorporació 
immediata

Jornada de 40 hores 
setmanals de dilluns 

a divendres
Envieu CV a avanca@avanca.ad.

Carrer Prat de la Creu, 59-65, bloc B, 
planta 4, despatx 3 – Andorra la Vella. 

Tel. 803 333

SELECCIONA:

OPERARIS/ÀRIES de FÀBRICA
Requisits:
Disponibilitat d’incorporació immediata. 
Disponibilitat horària.
Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.
Coneixements d’anglès.

Oferim:
Incorporació immediata.
Formació a càrrec de l’empresa.
Sou segons vàlua del candidat.

INTERESSATS, ADRECEU CURRICULUM VITAE AMB FOTOGRAFIA A: 
TAG SYSTEMS SA Dept. de RRHH, ctra. de la Comella, 49,  Andorra la Vella
Fax. 87 96 06 / e-mail: rrhh@tagsystems.net

Es nEcEssita cuinEr

Per a restaurant de primera qualitat, 
cuina mediterrània elaborada i arrossos.

MEnOrca

Sou + Seg. Social
Allotjament + incentius
Contracte de 6 mesos

Interessats, contacteu amb Jesús Florez, 
tel. 649 80 15 15, o envieu CV amb foto a: 

menorca.restaurante@gmail.com

REsTauRanT EulaRi d’anyós
Busca 

CamBRER/a i  
REnTaPlaTs amb experiència 

amb permís de treball. Per tot l’any
Tel. 83 64 00

L’Escola Especialitzada  
Nostra Senyora de Meritxell cerca: 

MONITOR LABORAL
Es requereix titulació de CFG Mitjà o Superior, preferentment 
en Auxiliar Sociosanitari o Integració Social.
Es valorarà positivament tenir formació específica en la 
metodologia de treball amb suport.
Imprescindible estar en possessió del carnet de conduir B1 
amb més de 2 anys d’antiguitat, i es valorarà positivament 
estar en possessió del carnet B2.
Idiomes: català parlat i escrit.
Coneixement de les eines ofimàtiques bàsiques.
Disponibilitat horària.

AUXILIAR SOCIOSANITARI
Es requereix titulació de CFGM en atenció a persones en 
situació de dependència o DEP en professions sanitàries. 
Es valorarà experiència prèvia en atenció a persones amb 
discapacitat. 
Idiomes: català parlat i escrit.
Coneixement de les eines ofimàtiques bàsiques.
Disponibilitat horària.

Interessats, envieu CV i carta de presentació a  
rrhh@eensm.info

Acadèmia cerca
Professors d’anglès

Professors de matemàtiques
Interessats, truqueu al  

660 346

suPermerCat al  
Pas de la Casa CerCa  

Personal masCulÍ
- Reposadors de dilluns a divendres.

- Caixers (nivell bàsic de francès), amb 
bones condicions laborals i  

econòmiques. 
Interessats, truqueu al tel. 856 727.

Envieu CV: comercfercas@gmail.com.

inCorPoraCiÓ immediata

Contracta
AUXILIARS D’INFERMERIA

Per treballar amb un equip professional

• Amb alta vocació de servei en l’assis-
tència a domicili a usuaris dependents, 
discapacitats, nens, gent gran  
i accidentats.
• Domini dels idiomes català i castellà 

(valorable francès i/o anglès parlats 
amb fluïdesa).
• Disponibilitat per a desplaçaments dins 

del país.

Interessats, envieu CV amb fotografia 
recent a: cuidam@andorra.ad

Es busca 
PROFESSOR/A D’ANGLÈS
per a incorporació immediata.

Envieu CV a:
pratdelacreuand@kidsandus.org
o truqueu al 817 580

Condicions interessants.

SE CERCA 
REPARTIDOR PER 

FURGONETA

ENTRE	25	I	40	ANYS

TREBALL	A	MITJA	
JORNADA

CONTACTE:	608	693
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SELECCIONA 

Les persones interessades envieu el vostre currículum a l’adreça de correu electrònic: personal@gala.ad Av. Meritxell, 78, ed. La Rotonda, AD500 Andorra la Vella. Tel.: +376 736 616

Ga
la
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VENEDORS/ES
PER AL PAS DE LA CASA

Vols ser una consellera
de bellesa de primer nivell?
Gala Perfumeries és la teva empresa.
Vine a treballar amb nosaltres
en el món apassionant de la perfumeria 
i la cosmètica selectives.

Es requereix:
· Francès, català i castellà.
· Bona presència i do de gents.
· Iniciativa i capacitat de treball
  en equip.

S’ofereix:
· Interessants condicions econòmiques.
· Complement per desplaçament.
· Formació continuada.

VENDEURS/SES
POUR LE PAS DE LA CASA

Vous souhaitez devenir
conseillère en beauté ?
La société Gala Perfumeries est faite
pour vous. Venez nous rejoindre dans
le monde passionnant de la beauté et
de la parfumerie sélective.

Exigences du poste :
· Français, catalan et espagnol.
· Bonne présentation, service à la clientèle.
· Prise d'initiative et capacité à travailler
  en équipe.

Offre :
· Très bonnes conditions économiques.
· Indemnité de déplacement.
· Formation continue.

ESTETICISTA
 

Vols formar part del món
apassionant de la perfumeria i
la cosmètica selectives?
Gala Perfumeries és la teva empresa. 
Vine a treballar amb nosaltres.

Es requereix:
· Diplomatura en estètica.
· Experiència demostrable
  en el món de l’estètica.
· Català, castellà i francès.

S’ofereix:
· Interessants condicions econòmiques.
· Complement per desplaçament.
· Formació continuada.

EL TEU OBJECTIU, LA NOSTRA RAÓ DE SER

Av. Meritxell, 9, 1r 3a - Andorra la Vella
Tel.: 805 888

gamma@gammamanagement.adCREIXENT JUNTS
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PERSONAL

ADMINISTRATIVA
Per a important empresa  
de transports del país.

S’encarregarà de tasques 
administratives com la recepció de 
comandes, els tràmits duaners, etc.

Imprescindible experiència en el 
sector del transport i/o les duanes.

Persona amb alta capacitat de 
treball en equip, emprenedora, 

organitzada i amb alta orientació 
al client.

Imprescindible català i castellà orals 
i escrits a nivell alt i nivell mitjà de 

francès.
Incorporació immediata.

PROGRAMADOR .NET
Per a important 

consultoria del país.
Imprescindibles 

coneixements de .net 
(Visual Basic/cSharp), així 

com d’SQL.
Imprescindible formació 
universitària, així com 

uns anys d’experiència 
en aquest tipus de 

programació.
Es valoraran 

coneixements d’anglès.
Incorporació immediata, 

grans possibilitats de 
creixement.

PARELLA DE SERVEI 
DOMÈSTIC (intern)

Seleccionem parella 
per a servei domèstic. 

S’encarregaran de 
tasques de neteja, 

cuina, planxa, compres 
i manteniment de 

la casa en general. 
Preferiblement amb 

carnet de conduir i cotxe 
propi. Imprescindible 
experiència treballant 

en cases particulars, es 
demanaran referències. 
Incorporació immediata.

PERSONA DE 
SERVEI DOMÈSTIC 
i CURA D’INFANT 
(Interna, dona o 

home)
Per a treballar a casa 

particular.
S’encarregarà de la 
neteja de la casa i la 
cura d’un infant de 2 

anys.
Interessants condicions 
ja que es treballa una 
setmana si i una no.
Català i castellà es 
valorarà l’anglès.

Incorporació immediata.

SOTSDIRECTOR 
D’HOTEL

S’encarregarà de la gestió de 
personal, del tracte diari amb 

els caps de departament, 
elaboració de les plantilles 
de personal, selecció de 

personal, etc. Supervisió de 
les àrees d’atenció al públic i 

gestió de clients.
Imprescindible experiència 
en el tracte amb persones i 

coneixement i experiència en 
el sector de l’hostaleria. Nivell 
alt de català, castellà, anglès 

i francès.
Incorporació immediata.

ATENCIÓ AL CLIENT 
I VENDA A MITJA 

JORNADA (TARDA)
S’encarregarà de  

l’atenció al client i venda  
de productes d’oficina.

Persona amb molta 
orientació al client i 
comercial, així com 

responsable i polivalent.
Imprescindibles: nocions 
d’informàtica, carnet de 
conduir i català i castellà 
parlat i escrit nivell alt. Es 
valoraran altres idiomes. 
Incorporació immediata.

ADMINISTRATIVA 
TEMPORAL

Per cobrir una substitució 
temporal de 6 mesos aprox., amb 

incorporació al mes de maig.
S’encarregarà de tasques 

d’arxiu, coordinació i recepció de 
visites, preparació de dossiers, 
arquejos i quadrants de caixa, 
complementació de llibres de 
treball mensuals i gestió de 

desplaçaments.
Persona altament organitzada, 

amb alta orientació al client  
i capacitat de treball en equip.
Imprescindible català, castellà i 
francès parlat i escrit a nivell alt.
Incorporació al mes de maig.

PROGRAMADORS 
JAVA AMB 
ANGLÈS

Per a important 
consultoria del país.

Imprescindibles 
amplis coneixements 
de Java i SQL, així 

com  
d’MsExcel.

Imprescindible 
formació universitària 

així com nivell 
d’anglès First o 

superior.
Incorporació 
immediata.

ADMINISTRATIU 
COMERCIAL

Per a empresa distribuïdora 
d’electrònica.

S’encarregarà del 
manteniment de la pàgina 

web, el contacte amb 
noves web per aconseguir 
nous distribuïdors, l’atenció 

telefònica, etc. Persona 
polivalent, amb visió molt 
comercial, amb capacitat 

de negociació i de treball en 
equip i proactiva.

Imprescindible català, 
castellà i anglès a nivell alt 

tant oral com escrit.
Incorporació immediata.

TÈCNIC COMERCIAL  
I DE MÀRQUETING

Per a important empresa de transports 
del país.

S’encarregarà de diverses funcions com la 
comunicació amb el client, manteniment 

de la base de dades, desenvolupament de 
la imatge corporativa, gestió d’incidències, 
coordinació d’accions comercials i suport 

administratiu, entre d’altres.
Imprescindible experiència en lloc de treball 

similar. Persona amb alta orientació al 
client, organitzada  

i dinàmica.
Imprescindible català, castellà  

i francès tant orals com escrits a nivell alt.
Incorporació immediata.

GESTOR DE 
BANCA PAÍS
Imprescindible 

formació en 
empresarials, ADE o 
economia, així com 
experiència com a 

gestor.
Imprescindible 

alta orientació al 
client, capacitat 

d’organització i de 
treball en equip.
Català i castellà 
imprescindibles, 

es valoraran altres 
idiomes.

Incorporació 
immediata.

Empresa d’àmbit internacional selecciona:

AdministrAtivA 
a mitja jornada

Gestió de cobraments, facturació,
proveïdors i clients, assistència en  

màrqueting.
REQUERIM

• Organitzada, dinàmica i responsable.
• Imprescindible amb idiomes:  

català, castellà i anglès, parlats i escrits.
Interessades, envieu CV 

mundialimit@andorra.ad

Interessats, envieu CV indicant lloc 
de treball al departament de RRHH, a 

l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.com 
o bé al fax 73 73 79.

HOTEL APARTHOTEL cerca:

RECEPCIONISTA D’HOTEL

CAMBRERS/ES 
(Ref. Cambrers)

CENTRE ESPORTIU D’ANYÓS 
cerca:

ADMINISTRATIVA 
BACK OFFICE

S’encarregarà  
del suport operatiu  
i l’atenció al client.

Imprescindible 
experiència com a 
administrativa o bé 
en banca. Català 
i castellà parlats i 

escrits.
Contracte temporal 

fins al mes de 
desembre.

Incorporació 
immediata.

ACCOUNT MANAGER
S’encarregarà de la realització 
de visites comercials, detecció 

d’oportunitats de venda, elaboració de 
propostes, etc.

Imprescindible coneixements i 
experiència en noves tecnologies.

Persona amb alta orientació al client, 
habilitats comunicatives  
i orientació a resultats.

Català i castellà a nivell alt,  
es valoraran altres idiomes.

Incorporació immediata.

CAIXERS FRONT 
OFFICE

S’encarregarà de 
l’atenció al client, 
reintegraments 
de diners, xecs, 

transferències, etc.
Imprescindible 

formació en 
empresarials, 

econòmiques o 
ADE. Persona amb 

alta orientació al 
client, organitzades 
i amb capacitat de 
treballar en equip.

Incorporació 
immediata.

PERSONAL DE CUINA I SALA

Estacions de muntanya Arinsal Pal busca

Interessats trucar al 878035 o
enviar CV a ioliveira@vallnord.com

Per a extres de nit i cap de setmana
Mínim 1 any d’experiència

Imprescindible permís de treball o de temporada
Incorporació immediata
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 www.plazandorra.com

El lideratge del sector  
hoteler passa per la  

qualitat dels nostres serveis 
i pel nostre equip humà

HOTEL SKI PLAZA a Canillo selecciona:

CAMBRERS DE RESTAURANT 
Amb experiència tant en servei de restaurant com de 

cafeteria, bona presència i do de gents.

RECEPCIONISTA 
Persona amb bona presència i do de gents, amb 
experiència en recepció d’hotel i coneixement 

d’idiomes, com a mínim que parli català, castellà  
i francès o anglès. 

Preferentment amb permís de treball.

Interessats, truqueu al 739 444  
i pregunteu per la Sra. Raquel.

HOTEL HOLIDAY INN a Andorra la Vella selecciona personal per tot l’any:

SEGONA GOVERNANTA   
Es requereix un mínim d’experiència com a segona 
governanta d’habitacions i zones comunes d’hotel,  
i amb coneixements per assumir les funcions de la 

governanta en absència d’aquesta.  

CAMBRERES D’HABITACIONS
Amb experiència en neteja d’habitacions d’hotel i edat 

entre 25 i 45 anys. 

CAMBRERS DE RESTAURANT
Amb experiència tant en servei de restaurant com de 

cafeteria, bona presència i do de gents.

RECEPCIONISTA DE NIT
Persona amb bona presència i do de gents, amb 
experiència en recepció d’hotel (de dia o de nit) i 

coneixement d’idiomes, com a mínim que parli català, 
castellà i francès o anglès.   

XOFER
Per cobrir un dia a la setmana durant els mesos de 

març i abril. Disponibilitat horària de 8.00 h a 18.00 h.  
Imprescindible permís de conduir B2, D1 o D2. Ha de 
parlar com a mínim català, castellà i anglès o francès, 

amb bona presencia i do de gents.

HOTEL PLAZA a Andorra la Vella selecciona
personal per tot l’any:

CAMBRERES D’HABITACIONS 
Amb experiència en neteja d’habitacions d’hotel  

i edat entre 25 i 40 anys.

CAMBRERS DE RESTAURANT
Amb experiència tant en servei de restaurant com de 

cafeteria, bona presència i do de gents.

Requisits: Permís de residència i treball vigent.

Interessats, truqueu al 879 444  
i pregunteu pel Sr. Xavier o envieu CV  

a direccioplaza@plazandorra.com.

HOTELS PLAZA ANDORRA selecciona:

CAMBRERES D’HABITACIONS  
per fer hores extres als diferents hotels del grup 

S’ofereix flexibilitat horària i es garanteix un mínim d’hores setmanals durant les 
temporades altes.

Requisits: Experiència demostrable i imprescindible permís de residència  
i treball vigent.

Interessats, envieu CV a rrhh@plazandorra.com.

 Requisits: Experiència demostrable i permís de residència i treball vigent.
Interessats, truqueu al 874 444 i pregunteu pel Sr. Rafael o envieu CV a direccioholidayinn@plazandorra.com.

TdA, empresa de serveis informàtics 
en creixement constant, necessita

Analistes
Informàtics
Programadors
Tècnics de sistemes

Amb experiència i sense.

Incorporació immediata.

Sou segons vàlua.

Interessats, envieu CV a: rrhh@tda.ad

Interessats, envieu CV indicant la referència  
al departament de RRHH, a l’adreça electrònica  

rrhh@cisagroup.com o bé al fax 73 73 79.

MY HOLIDAYS cerca:

RESPONSABLE DE LLOGUERS 
TURÍSTICS (Ref. Lloguer)

Requerim:
- Formació en Turisme.

- Experiència en atenció al client.
- Es valorarà experiència en la gestió de lloguers turístics.

- Coneixements de web 2.0 i xarxes socials.
- Domini dels idiomes anglès i francès.

- Flexibilitat horària, sobretot caps de setmana en 
temporada alta.

- Capacitat de treball en equip.
- Persona dinàmica i comunicativa.

Oferim:
- Incorporació immediata. 

- Jornada completa.
- Contracte inicial de 3 mesos, prorrogable a indefinit.

- Bon ambient de treball.
- Avantatges socials.

selecciona, per grup empresarial internacional

Assistent d’Administració i Comptabilitat

Tasques:
Suport en Comptabilitat i Administració,
Supervisió i renovació de documents societaris  
i en la preparació de contractes mercantils i 
financers.

Es requereix :
Estudis superiors en ADE o Economia, o FP.
Nivell first certificat d’Anglès
Experiència prèvia en feina similar. 

S’ofereix:
Lloc de treball estable amb contracte indefinit.
Grans possibilitats de desenvolupament professional.
Bon ambient de feina. 
-----------------
Interessats, truqueu al 800 490 o envieu CV a: 
olga.martagon@adecco.com

.
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Venedor de ferreteria

Requisits:
- Permís de treball  

o nacionalitat andorrana.
- Català parlats i escrits 

correctament (es valorarà 
coneixements d’altres 

idiomes).
- Informàtica a nivell usuari.
- Es valorarà experiència en 

feina similar.

Oferim:
- Incorporació immediata.

- Feina fixa.

ComerCial de 
produCtes de neteja

Requisits:
- Permís de treball o 

nacionalitat andorrana.
- Experiència 

demostrable en feina 
similar.

- Català parlat i escrit 
correctament.
- Vehicle propi. 

Oferim:
- Feina fixa de dilluns  

a divendres.

ComerCial per a important 
empresa del país 

Requisits:
- Imprescindible permís de treball  

o nacionalitat andorrana.
- Experiència demostrable en màrqueting.

- Català parlat i escrit correctament (es 
valorarà coneixements d’altres idiomes).

- Informàtica a nivell usuari.
- Vehicle propi.

- Bona presència i do de gents.

Oferim:
- Incorporació immediata.

- Interessants condicions laborals.

IMPORTANT CENTRE COMERCIAL DEL PAÍS CERCA:
                 

DIRECTOR/A
REQUISITS MÍNIMS: 

-Edat: 28 a 45 anys
 -Català, Francès, Castellà 

-3 anys d’experiència en tasques similars, dins del sector comercial.
-Bona presència

-Es valorarà experiència en el tracte amb clients i personal a càrrec
 -Busquem persones positives i dinàmiques amb alta implicació 
 -  comercial orientat a les compres i al client. 

 

PRINCIPALS RESPONSABILITATS:
- Gestió de la botiga en l’àmbit organitzatiu i operatiu
- Formació i desenvolupament dels seus col·laboradors.

- Orientació al client
- Gestió de compres

Incorporació immediata
Interessats enviar currículum a: 

Dpdgc@hotmail.com

SELECCIONA:

ADMINISTRATIU/IVA COMPTABILITAT
Contracte temporal de 6 mesos per cobrir una baixa.

Requisits:
Estudis de comptabilitat (Empresarials i similars)
Experiència mínima de 2 a 3 anys en lloc de treball similar
Coneixement de la normativa comptable i tributària andorrana
Domini de l’anglès

Oferim:
Incorporació immediata a una empresa jove i amb projecció
Formació a càrrec de l’empresa
Sou segons vàlua del candidat

INTERESSATS ADRECEU CURRICULUM VITAE AMB FOTOGRAFIA A: 
TAG SYSTEMS SA. Dept. de RRHH, ctra. de la Comella, 49, Andorra la Vella,
o bé truqueu al 879 600 (fax. 879 606). e-mail: rrhh@tagsystems.net

Es necessita 
cambrEra  

a mitja jornada  
de 13.00h a 17.00h  
amb experiència i  

do de gent.
tel. 861 810 

35 41 40

Se cerquen 
cambrErES dE piS 
residents a andorra, 

per a treballar en 
hotels del país.
interessades,  
envieu cV a  

rrhh@marcclear.com

Empresa ubicada a Andorra la Vella cerca: 

RECEPCIONISTA
ES REQUEREIX:
- Nacionalitat andorrana o permís de treball
- Domini del català i castellà 
- Imprescindible bon nivell de francès i anglès
- Experiència de més de tres anys en lloc de treball similar

S’OFEREIX:
- Jornada completa amb caps de setmana lliures
- Contracte de durada indeterminada

Interessats/ades, envieu el vostre CV a: cv.recepcio@gmail.com
Absteniu-vos candidats/ates que no compliu els requisits
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Oci
MUSEUS
- Museu Casa d’Areny-Plandolit
Ordino. 
Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a 
14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. 
Tel.: +(376) 836 908. Fax: +(376) 839 660 ·  
casa_plandolit@govern.ad 
- Centre d’Art d’Escaldes-Engordany
Av. Carlemany, 30 (edifici de l’antic cinema 
Valira), AD700 Escaldes-Engordany.
Tel.: 802 255 i 890 875.
www.e-e.ad · http://www.e-e.ad
- Museu Siadristyi - Museu de la Miniatura
Edifici Maragda - Ordino.
Tel.: +(376) 838 338 · Fax: +(376) 826 031.
azorzano@andornet.ad
www.siadristymuseu.com
- Museu Nacional de l’Automòbil
Encamp. 
Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h  
a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.
Tel. i fax: +(376) 832 266.
museu_automobil@govern.ad 
- Museu Postal d’Andorra
Ordino.
Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h  
a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.
Tel.: +(376) 839 760 · Fax: +(376) 839 660.
casa_plandolit@govern.ad
- Museu Casa Cristo 
Horari: de dimarts a dissabte de 9.30 h a  
13.30 h i de 15.00 a 18.30 h. Diumenge 
tancat. 
Carrer dels Cavallers, 2. Encamp.
Tel.: +(376) 833 551.
casacristo@encamp.ad · www.encamp.ad
- Casa Rull
Carrer Major, Sispony.
Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a 
14.00 h 
i de 15.00 h a 20.00 h.
Tel.: +(376) 836 919 · Fax: +(376) 835 419.
casa_rull@govern.ad
- Casa de la Vall
Carrer de la Vall. Andorra la Vella.
Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h  
a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. Tel.: 829 
129. Entrada gratuïta.
- Farga Rossell, Centre d’Interpretació 
del Ferro
Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h  
a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.
Tel.: 829 129, 835 852 · Fax: 835 857.
farga_rossell@govern.ad 
- Museu del Tabac
Antiga Fàbrica Reig, c/ Dr. Palau, 17, Sant 
Julià de Lòria. 
Informació i reserves: Tel. 741 545.
- Museu del Perfum
Av. Carlemany, 115, 1a planta.
Escaldes-Engordany.
Horari: de dimarts a divendres de 10.00 h 
a 13.00 h i de 16.00 a 20.00 h. Dissabte de 
10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h. Diu-
menge de 10.00 h a 14.00 h. Dilluns tancat. 
Tel.: 801 926. 
www.julia.ad
- Museu d’Art Sacre Santa Eulàlia 
Encamp, església parroquial de Sta. Eulàlia.
Tel.: 831 135.
- Museu de la Moto 
Horaris: De dilluns a dijous de 10.00 h a 
13.30 i de 15.00 a 19.00 h. Divendres de 
10.00 h a 13.30 h i de 15.00 a 19.30 h. Dis-
sabte, diumenge i festius, de 10.00 a 13.30 
h i de 15.00 a 20.00 h.
Tel.: 853 444 - www.m2r.ad
- Arxiu monogràfic tecnicoortopèdic 
Flaqué
C/ Doctor Nequi, 6 - local 14 BIS La Fira, 
AD500 Andorra la Vella.
Telèfon: (+376) 850 373.
- Santuari de Meritxell 
Horari: dilluns de 9.00 a 13.00 h; de dimarts 
a dissabte de 9.00 a 13.00 h i diumenge 
tarda tancat. Telèfon i fax: 851 253.
- Centre d’Interpretació Andorra Romà-
nica
Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a 
14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.
Telèfon i fax: 839 555.
Andorra_Romanica@govern.ad
- MW - Museu de l’Electricitat
Av. de la Bartra s/n. Encamp. Tel.: (+376)  
739 111. www.museumw.ad. museumw@
feda.ad.
Horaris: de dimarts a dissabte de 9.30 h a    
13.30 h i de 15.00 h a 18.30 h.
Diumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h.
- Centre de la Natura
Casa Masover, la Cortinada.  
Tel.: 849 849. centrenatura@andorra.ad.
Horaris de maig a juny i de setembre a 
novembre: de dimarts a divendres de 10.00 
h a 13.00 i de 15.00 a 17.00. Dissabte: de 
10.00 a 13.00 i de 15.00 a 18.00 h. Juliol 
i agost: de dimarts a dissabte de 10.00 a 
14.00 h i de 16.00 a 19.00. Festius: de 10.00 
h a 14.00 h.

CARTELLERA

ON S’ACABA EL DIA

I COMENÇA LA NIT

C/Pau Casals, 11, baixos. Edif. Cornella, 1. Andorra la Vella. Tel.: 726 067

COMBINAT:

3,90 €
Més de 100 referències

 EL PREGÓN

Van jurar que no es veurien les cares mai més, 
però quan els germans Osorio, glòries oblida-
des de la música electrònica dels noranta, són 
contractats per anar junts a pronunciar el pre-
gó al seu poble natal, no imaginen el que està a 
punt de caure’ls a sobre.

 AGENTE CONTRAINTELIGENTE

Nobby i Sebastian són dos germans que de 
petits van ser adoptats per diferents famíli-
es. Després de 28 anys separats, Nobby deci-
deix anar a la recerca del seu germà, però no 
sap que és un dels millors agents del servei  
britànic.

 EL REGALO

La vida d’una parella ben acomodada canvia ra-
dicalment quan comencen a rebre misteriosos 
regals d’un antic company de classe. 

 KUNG FU PANDA 3

Quan de sobte reapareix el pare de Po, per-
dut fa temps, la parella viatjarà a un paradís  
secret de Pandes on coneixerà un peculiar grup 
de nous i divertidíssims personatges.

 LA SERIE DIVERGENTE: LEAL

Tris ha d’escapar amb Quatre i anar més 
enllà de la muralla que envolta Chicago.  
Per primera vegada deixaran l’única ciutat i fa-
mília que coneixen. Un cop fora, tot allò que 
pressuposaven com a cert perd qualsevol sentit 
després de la revelació de noves veritats.

 CIEN AÑOS DE PERDÓN

Un matí plujós. Sis homes disfressats i ar-
mats assalten la seu central d’un banc a  
València. El que semblava un robatori net i  
fàcil aviat es complica, i res no sortirà com es-
tava planejat.

 SPOTLIGHT

El 2002, un equip de reporters d’investiga-
ció del Boston Globe va destapar els escàndols 
de pederàstia comesos durant dècades per  
capellans de Massachussets.

 ZOOTRÒPOLIS

Zootròpolis és una ciutat poblada per animals i 
en la qual una oficial de policia conill i una gui-
neu estafadora hauran d’unir-se per solucionar 
un misteri.

EL PREGÓN 
16.30, 18.30, 20.30, 22.30 

AGENTE CONTRAINTELIGENTE 
16.15, 18.15, 20.15, 22.15

EL REGALO 
17.45, 20.00, 22.15

KUNG FU PANDA 3 
16.00, 18.00, 20.00

CIEN AÑOS DE PERDÓN 
22.30

LA SERIE DIVERGENTE: LEAL 
15.45, 18.10, 20.20

SPOTLIGHT 
22.15

ZOOTRÒPOLIS (CATALÀ) 
15.30
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MOTS ENCREUATS SUDOKU

AUTOSERVEI
Rentadora / Assecadora gran  
Des de 5 € 
Rentadora / Assecadora petita  
Des de 3 € 

Av. Príncep Benlloch, 23
ANDORRA LA VELLA

Apartaments St. Moritz 
ARINSAL

SERVEI A DOMINCILI 
TRUCA’NS AL 336 504

Núm. 2.999 Núm. 2.914

Núm. 2.915

 2
.9

9
8

 2
.9

1
2

 2
.9

1
3

So
lu

ci
on

S

TPA, SL · T: (+376) 854 649
tpa@andorra.ad 

TELÈFON DE RECOLLIDA

(+376) 34 34 02

COMPRA · VENDA · LLOGUER

Paguem al comptat

Dipòsit oficial de

SORTEJOS

 once

9 8 8 8 7
 Sèrie: 50

21/3

 euromilionS

 lA PrimiTiVA

 lA GroSSA de lA PrimiTiVA

14

12 13

19 21

16

24

37

49

53

Estrelles: 5 i 11

Núm. clau: 6

1 12 21 35 44 45
Comp.: 17 Rei: 6

18/3

19/3

20/3

 bonoloTo

11 17 27 29 34 39
Comp.: 35 Rei: 2

21/3

 loTeriA nAcionAl 

9 1 8 8 5
Rei: 4, 5, 6

19/3
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Andorra la Vella · Av/ Prat de la Creu, 16  -  Tel.: +376 81 18 18  -        Urban Beauty

El teu centre d’estètica 
& perruqueria a Andorra. 

Vine a coneixer-nos!

EXPOSICIONS I AGENDA

 pilar riberaygua
Descobriu una Venècia diferent a 
l’exposició de fotografia de Joan 
Ganyet Venezia, a la galeria d’art 
Pilar Riberaygua. Fins al 23 de 
març.

Andorra la Vella

 OFiCiNa De TuriSMe

Exposició que mostra que la relació 
entre text i imatge ha passat per 
vicissituds. Oficina de Turisme del 
Pas de la Casa. Del 10 de març al 
15 d’abril.

Encamp

 COMÚ D’eNCaMp
La sala d’exposicions acull la 
mostra pictòrica Sensacions, 
de l’artista Jaume Campmany.  
Del 2 de febrer al 31 de març.

Encamp

CANILLO
 MuSeu De la MOTO 

Exposició temporal de motocicletes  
angleses. 

ENCAMP
 Mw MuSeu De l’eleCTriCiTaT 

Camins per al progrés. La construcció 
de carreteres a Andorra, al Museu de  
l’Electricitat de FEDA.

 expOSiCió SObre pOeSia
La Biblioteca Comunal del Pas de la Casa 
acull una exposició bibliogràfica sobre 
poesia. Fins al 30 de març.

ANDORRA LA VELLA
 DeCO-arT gallery V.i.p. 

Exposició: Miró-Picasso-Dalí (originals, 
escultures, gràfiques) i mobles exclusius 
per Guillaume Piechaud. Al camí de la 
Grau, 21 (baixada del Molí). Del 15 de 
gener al 31 de març.

 ‘aquarel·leS’

Exposició Aquarel·les, de Carme Massana 
que mostra la seva producció pictòrica 
més recent, paisatges urbans i compo-
sicions florals a través de l’aquarel·la. A 
l’Andorra Park Hotel. Fins al 31 de maig.

 CapiTal De la CulTura 2016

La manifestació d’una capital que és 
conscient de la seva presència. Fins al 31 
de desembre. Diversos espais.  

ESCALDES-ENGORDANY
 VallMeDiCViSiON 

Exposició de Sam Bosque sota el títol 
Mirades que es pot visitar a la seu de 
VallmedicVision. Fins a finals del mes de 
maig.

 ‘STar warS’ al Caee

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany 
(CAEE) presenta l’exposició Que la força 
t’acompanyi. Fins al 30 d’abril. 

SANT JULIÀ DE LÒRIA
 MuSeu Del TabaC

L’exposició Henri Cartier-Bresson. L’ima-
ginaire d’après nature és una selecció de  
54 fotografies del fotògraf francès. Fins al 
17 d’abril.

LA MASSANA
 CiCle De CiNeMa De MuNTaNya

El Centre d’Interpretació de les Valls del 
Comapedrosa, a Arinsal, acull un recull 
fotogràfic de diversos viatges d’Elisabet 
Faura i Joan Rovira. Fins al 31 de març.

HORÒSCOP

ÀrieS
21 març - 20 abril 

Es recomana deixar de banda el 
victimisme ja que la sensibili-
tat estarà a flor de pell. Haureu 
de confiar en la protecció que 
ofereix Júpiter. Es facilitarà la 
discussió de projectes i la co-
municació i el treball en equip. 

CraNC
22 juny - 23 juliol 

Manca d’objectivitat i exces-
siva anàlisi dels detalls. La 
tensió serà palpable en les re-
lacions. En l’amor haureu de 
deixar passar el moment. A la 
feina també us sentireu incom-
presos i el clima serà tens.

balaNÇa 
24 setembre - 23 octubre

Mercuri a Àries us mantindrà 
en un estat d’ànim irritable. 
Serà aconsellable pensar abans 
de parlar ja que podeu gene-
rar discussions innecessàries. 
Nervis i estrès a la feina. Hau-
reu de desconnectar.

CapriCOrN 
22 desembre - 20 gener

Venus i Mercuri milloren la 
vostra comunicació. Els vincles 
seran sincers. Satisfacció, esta-
bilitat i confiança en l’amor. A 
la feina, possibilitat de retrets. 
El millor serà explicar la vostra 
manera de treballar.

Taure 
21 abril - 21 maig 

Augmenten els desitjos de pla-
nificar a l’avança. Qualsevol 
trastorn del curs de les coses 
us pertorbarà. Potser tindreu 
certa dificultat per gestionar 
les vostres obligacions laborals 
i personals. Adapteu-vos.

lleó 
24 juliol - 23 agost 

La bona disposició de Saturn 
al signe vindrà mitjançant l’ex-
periència de certes persones. 
Amb el suport de Mercuri en 
podreu treure profit. En l’amor 
eviteu la impulsivitat. A la fei-
na, més implicació i eficiència.

eSCOrpÍ 
24 octubre - 22 novembre

Sota la quadratura de la Lluna 
i Saturn el vostre caràcter serà 
irascible. En l’amor tindreu 
tendència a voler-ho controlar 
tot i a manar com si fóssiu el 
cap d’una empresa. A la feina, 
contrarietats amb companys.

aquari 
21 gener - 19 febrer

Tindreu el do de la paraula sota 
la conjunció del Sol i Mercuri a 
Àries. En l’amor els astres es-
taran del vostre costat. En la 
professió, sorgiran idees noves 
amb la finalitat de fer avançar 
projectes importants.

beSSONS 
22 maig - 21 juny 

Mercuri al signe d’Àries no us 
afavoreix i es poden generar 
tensions en les relacions. En 
l’amor estareu entre el dubte i 
la confiança en el vostre cònju-
ge. A la feina les vostres quali-
tats seran apreciades.

Verge 
24 agost - 23 setembre

Jornada radiant per al signe. El 
vostre entusiasme us perme-
trà aprofitar-la al màxim. En 
l’amor, possibilitat de retroba-
ments sorprenents. A la feina 
el vostre comportament gene-
rarà bons moments.

SagiTari 
23 novembre - 21 desembre

Mart i Saturn us ajudaran a 
planificar accions concretes 
i centrades en objectius im-
mediats. Atenció sobretot als 
detalls. Possibilitats d’evolució 
professional, sempre que hi po-
seu de la vostra part.

peixOS 
20 febrer - 20 març

L’espontaneïtat de les vostres 
reaccions estarà garantida. 
Dependrà de vosaltres que el 
resultat sigui positiu. Els astres 
no us són favorables i compli-
quen les relacions. Dubtes en 
els projectes futurs. 
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RM_Creatiu_Gra� c   -   @RM_CreatiuG

REPORTATGES SOCIALS • FAMÍLIES • NOUNATS • ESPORTISTES • BOOKS • PRODUCTES

Carrer Santa Anna, n. 13,
4a 1a. Escaldes-Engordany. Principat d’Andorra.

+376 630 273  /  creativo@reinaldomarquez.com

Comunions 2016
Reserva la teva sessió

RÀDIO

06.30 That’s English 
08.00 TVE English 
08.30 Arqueomanía 
09.30 Aquí hay trabajo 
10.00 La aventura del saber 
11.00 Documenta2 
12.00 Mañanas de cine
13.30 A punto con La 2 
14.45 Destino: España
15.45 Saber y ganar 
16.25 Grandes documentales
18.10 Documenta 2 
19.00 Tardes de cine
20.35 50 años de... 
21.55 Historia de nuestro 

cine: El Judas
00.35 La 2 Noticias 
01.05 El cine de La 2: Todo un 

invierno sin fuego 
02.35 Conciertos de Radio-3

06.30 Informativos Telecinco 
08.55 El programa de Ana 

Rosa
12.45 Mujeres y hombres  

y viceversa
14.15 Cámbiame 
15.00 Informativos Telecinco 
16.00 Sálvame limón 
17.00 Sálvame naranja 
20.05 Pasapalabra 
21.05 Informativos Telecinco 
22.00 Gran Hermano VIP 

2016: Límite 48 horas 
01.45 Gran Hermano VIP 

2016: la casa en 
directo 

02.45 Premier casino 
05.00 Fusión sonora

06.00 Minutos musicales 
07.15 ¿Quién vive ahí? 
09.05 Crímenes imperfectos
10.30 Las primeras 48 horas 
11.30 Informe criminal 
12.20 Al rojo vivo
14.00 La Sexta Noticias 
14.55 Jugones 
15.30 La Sexta Méteo
15.45 Zapeando 
17.15 Más vale tarde 
20.00 La Sexta Noticias
20.45 La Sexta Méteo 
21.00 La Sexta Deportes 
21.30 El intermedio 
22.30 Cine: Hitch, especialista 

en ligues
00.35 Cine: Los ojos de Julia 
02.25 Juega con el 8 
04.00 Canal Bingo 

06.30 TFou
08.30 Téléshopping
09.25 Petits secrets entre 

voisins
11.20 Petits secrets en famille
11.55 Petits plats en équilibre
12.00 Les 12 coups de midi!   
13.00 Journal
13.55 Les feux de l’amour 
15.15 Film: Kidnappée
17.00 L’addition, s’il vous plaît
18.00 Bienvenue chez nous
19.00 Money Drop
20.00 Journal
20.55 Les experts 
02.05 Tirage de l’Euro Millions

06.20 Snowboard Cross. Copa 
del Mundo

07.50 Natación. Campeonato 
de España

09.30 Ciclismo. Volta a 
Catalunya

11.00 Directo fútbol. Torneo 
Ford

14.40 Automovilismo. Rallye 
Clásico

15.10 Motociclismo. Magazine 
Off Road

17.30 Directo natación.  
Campeonato de España

19.15 Pádel. Campeonato de 
España

19.00 Directo tenis. WTA 
Torneo Indian Wells

20.00 Balonmano. Liga de 
Campeones

21.00 Ciclismo. Volta a 
Catalunya

22.30 Fútbol. Torneo Ford
01.40 Natación. Campeonato 

de España

06.35 Télématin 
09.35 Amour, gloire et beauté 
10.00 C’est au programme
11.25 Les z’amours
10.55 Motus 
11.30 Les z’amours 
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.40 Comment ça va bien!
17.15 Dans la peau d’un chef
18.50 N’oubliez pas les 

paroles! 
20.00 Journal
20.40 Parents mode d’emploi
20.55 Cash investigation
23.10 Expulsions, la honte
00.05 Infracourts: la spéciale
01.55 Toute une histoire

06.00 Minutos musicales
06.15 Noticias de la mañana 
08.45 Espejo público
12.20 Karlos Arguiñano en tu 

cocina
12.45 La ruleta de la suerte
14.00 Los Simpson
15.00 Antena 3 Noticias 1
15.45 Deportes
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente 

Viejo 
18.45 ¡Ahora caigo!
20.00 ¡Boom! 
21.45 El hormiguero 3.0 
22.40 Cine: La Montaña 

Embrujada 
00.30 Cine: Ciega obsesión
02.00 Cine: Viviendo un 

engaño
02.30 Campeonato europeo 

de póquer 

07.00 El zapping de surferos
08.30 Ciudades bajo tierra 
09.30 Alerta Cobra
11.25 Las mañanas de Cuatro 
14.10 Noticias Cuatro
14.55 Deportes Cuatro  
16.00 Hawai 5.0
18.30 Las reglas del juego 
20.05 Noticias Cuatro 
21.00 Deportes Cuatro
21.30 Gym Tony 
22.30 Castle 
02.30 House 
03.00 Puro Cuatro
04.00 La tienda en casa 

06.45 Ludo 
08.50 Dans votre région 
10.50 Midi en France
12.00 Journal régional 
12.55 Météo à la carte 
13.50 Un cas pour deux 
14.55 Questions au gouver-

nement
16.15 Des chiffres et des 

lettres 
17.30 Slam 
18.10 Questions pour un 

champion
19.01 Journal régional 
20.20 Plus belle la vie 
20.55 Film: Frères à demi 
22.30 Grand Soir 3
23.10 Le divan de  

Marc-Olivier Fogiel 
00.25 Couleurs outremers

06.45 Télé achat 
09.40 Crimes
11.25 Les Anges 8 - Pacific 

Dream
13.35 Tellement vrai 
16.05 Les Anges 8 - Pacific 

Dream 
18.55 Smallville
20.55 Film: K19: le piège des 

profondeurs
23.30 Film: Sous haute 

protection
01.15 Film: Opération coup 

de poing
03.25 Programmes de nuit





08.30 X:enius 
09.00 Les femmes de pouvoir
10.40 En Ouzbékistan, sur la 

route de la soie 
11.25 Le Caucase en 30 jours
13.20 Arte journal
13.35 Film: A deux c’est plus 

facile
15.40 Bell’Italia
16.25 Le baron rouge
17.20 X:enius
18.15 L’Allemagne sauvage
19.00 L’Allemagne sauvage
19.45 Arte journal
20.05 Douces France(s) 
20.55 La fin des Ottomans
22.45 Le siège 
00.15 De Sarajevo à Sarajevo

06.30 Bom dia Portugal
10.00 A praça
13.00 Jornal da tarde
14.18 Os nossos dias
15.04 Agora nós
18.00 Portugal em direito
19.08 O preço certo
20.00 Telejornal
21.00 The Big Picture
22.02 Prós e contras
23.39 5 para a meia-noite
00.49 Arrow
01.35 O Princípio da 

Incerteza
02.22 Os nossos dias

07.30 Télématin
08.30 TV5 Monde. Le journal
09.30 Chroniques d’en haut
10.00 Flash info
11.00 TV5 Monde. Le journal
12.05 L’école des chefs
13.00 Questions pour un 

champion
13.30 Journal (RTBF) 
14.00 Film: Betty
15.45 Le tour du monde des 

arts martiaux
16.35 Mystères maritimes, 

affaires classées
17.00 Temps présent
18.00 64’, le monde en 

français, 1re partie
19.00 64’, le monde en 

français, 3e partie
19.35 Tout le monde veut 

prendre sa place 
20.30 Journal (France 2)
21.00 Insoupçonnable
22.30 Journal (RTS) 
23.05 Sale temps pour la 

planète

06.45 Gym direct 
08.00 Téléachat 
08.35 Touche pas à mon 

poste! 
10.40 Le grand 8 
12.00 D8 le JT 
12.10 Pawn Stars - Les rois 

des enchères 
13.30 Maigret
17.15 Pawn Stars - Les rois 

des enchères
17.50 Touche pas à mon sport
18.50 Touche pas à mon 

poste!
21.00 Nouvelle Star
01.15 Programmes de nuit

06.00 M6 Music
09.00 M6 boutique
10.10 Devious Maids 
12.45 Le 12.45 
13.05 Scènes de ménages
13.45 Film: L’appel du devoir
15.45 Téléfilm: Lune de miel 

en enfer
17.25 Les reines du shopping
18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19 45 
20.55 The Island: seuls au 

monde
23.20 The Island, les secrets 

de l’île
00.20 The Island, les secrets 

de l’île

Cadena dial 88.1 MHz
R7P 89.0 MHz
PRòxima Fm 89.5 MHz
Ràdio TeleTaxi 90.2 MHz
màxima Fm 92.1 MHz
m80 Ràdio 92.6 MHz
Ràdio ValiRa 93.3/98.9 MHz
Flaix Fm 93.8 MHz
Rna 94.2 MHz
ona Rambla 95.0 MHz
andoRRa 1 96.0 MHz
andoRRa músiCa 97.0 MHz
nRJ 100.6 MHz
andoRRa 7 101.5 MHz
FRanCe inTeR 101.8 MHz
seR 102.3 MHz
FRanCe musique 102.6 MHz
40 PRinCiPals 103.3 MHz
FRanCe CulTuRe 104.0 MHz
CaTalunya Ràdio 104.6 MHz
Ràdio 4 106.0 MHz
Ràdio 1 106.8 MHz
Ràdio PRinCiPaT 107.5 MHz
Ràdio 3 107.9 MHz

07.00 Club Piolet 
08.00 InfoNeu 
12.00 Fórmula musical
12.50 Dia E
13.30 Estat natural
13.45 Informatiu migdia.  

El temps migdia
14.15 Tot Lliga
15.00 Informatiu migdia.  

El temps migdia
15.30 Els Becaris 
18.00 INFO - Notícies 

destacades
19.05 Club Piolet
20.05 Ara i aquí 2.0
20.30 Estat natural
20.45 Informatiu vespre.  

El temps vespre
21.50 Ara i aquí 2.0
23.30 Informatiu vespre.  

El temps vespre 
01.00 Àrea Andorra Difusió

06.00 Notícies 3/24
08.00 Els matins 
13.30 Espai Terra
14.00 Telenotícies comarques
14.30 Telenotícies migdia 
15.50 La Riera
16.35 Divendres
19.05 El Faro, cruïlla de 

camins
20.12 El gran dictat  
21.00 Telenotícies 
21.57 Sense ficció 
00.25 Boulevard du Palais 
03.05 Ritmes a l’aula 
03.35 Cava de Blues 
04.19 Fusió i swing a l’estudi 

22.00 Tria33
22.04 Quèquicom 
23.10 Tria33
23.27 Export.cat  
00.15 La cuina de Rachel 

Khoo: Melbourne 
01.50 Quèquicom 
02.50 Ritmes a l’aula 
03.20 Cava de Blues 
04.08 Fusió i swing a l’estudi 
04.53 Ritmes a l’estudi 

06.35 LazyTown
07.22 Doraemon, el gat 

còsmic 
08.40 Quin crac, l’Angelo!
09.00 El xai Shaun 
09.40 Geronimo Stilton  
10.30 L’hora del Timmy 
11.10 L’Equip Spike 
12.15 Léonard  
12.55 Tom i Jerry
13.46 Shin-chan
14.55 Doraemon, el gat 

còsmic 
16.10 L’abella Maia 
16.52 L’hora del Timmy
17.46 MIC - El MIC i els seus 

amics
18.16 Els germans Kratt 
19.13 Info eKonomia 
20.08 Tom i Jerry 
20.55 Bola de Drac Z Kai 

08.52 Efectivament 
09.56 Zona de ball 
10.38 Formatges del món 
11.51 L’última oportunitat de 

veure... 
12.00 El viatge dels con-

tinents 
13.42 La cuina de Rachel 

Khoo: Melbourne 
14.06 La descoberta gastro-

nòmica de Rick Stein a 
l’Extrem Orient 

15.06 Formatges del món 
15.30 Volta a Catalunya 
17.27 Transmissions 

esportives 
19.26 Crackòvia 
20.00 Esport Club 
21.01 Zona UFEC 
21.57 La fórmula  
23.00 Efectivament 
00.05 324 Esports 

07.00 El món a RAC 1
08.00 Televenda 
11.00 Entre fantasmas 
13.30 Arucitys 
17.00 Trencadís 
19.30 8 al dia 
23.00 Gran cinema:  

Condenado 

08.00 Serveis informatius 
08.30 Notícies en xarxa 
10.30 La 7mana 
11.00 Serveis informatius 
12.00 Serveis informatius 
12.30 Efectes positius 
13.00 L’Informatiu de 

Cerdanya 
13.30 Caminant per Catalunya 
14.30 Cakes i pastissos 
15.00 Mirades  
15.15 Cafeïna 
16.15 Top clàssics
16.45 Càpsules de ciència 
17.00 La meva vida al Barça 
18.00 Aliments i territori 
18.30 El problema de Gettier 
19.00 De tee a green TV
19.30 Esports en xarxa 
20.00 Notícies vespre 
20.40 L’informatiu 
21.00 Trial mountain 
21.30 L’Informatiu de 

Cerdanya 
22.00 Lleida al dia
23.00 El Punt al dia

06.00 Noticias 24 h
08.30 Los desayunos de TVE 
10.05 La mañana de La 1
13.20 Torres en la cocina 
14.00 Informativo territorial 
14.30 Corazón 
15.00 Telediario 1
16.00 L’informatiu
16.25 Acacias 38 
17.25 Seis hermanas 
18.25 Centro médico 
19.35 España directo 
20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2
22.15 El caso. Crónica de 

sucesos (episodio 2) 
23.45 Desaparecida 
01.55 La noche en 24H 
03.55 TVE es música
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Cost SMS al 555: 0,75 € + cànon

Envia un SMS al 555 o bé un      (WhatsApp) al 666 555 amb la paraula clau BD més el 
teu missatge.  Avís legal a la pàgina 4
Envia un SMS al 555 o bé un      (WhatsApp) al 666 555 amb la paraula clau BD més el 

Reserves telèfon: 842 141 | Sant Julià de Lória

ESPECIALITAT 
FRANCESINHAS

Frankfurt Lòria

Possiblement les millors del Principat

1 hora
gratuïta

 Per molts anys, Laureta!!!
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BD Per saber k tenim un suspens 
en atencio al client , no calen es-
tudis. No mes anar a qualsevol 
botiga a comprar. La atencio 
es deplorable. I  no parlem ja 
de l’idioma. hi ha algun lloc on 
son profesionals, pero son els 
menys. Practicament vivin dels  
turistes que ens visitan i donem 
una imatge pesima. Es necesita 
amb urgencia un canvi radical. Idi-
oma i profesionalitat.

Els cònsols de Sant Julià , pensen 
defensar els seus ciutadans en el 
càs Heliport, com han fet els suc-
cessius cònsols d’ Andorra la Vella?  
O estàn agafats de mans i han 
de tornar favors al jefe de la seva 
plataforma?

Ara saveu el perquè, el propietàri 
dels terrenys de Sant Julià hon 
volèn posar l’ heliport, va fer cam-

panya tan agresiva en contra de 
UL

Sant Julià diu No al heliport a 
Llumeneres. Sr. Vila, sr. Call,  
Sr. Visa, Que diuen vostès?

BD    busco   a    judit   que   estaba   
al   dit   en   la   rotonda de la dama 
de gel  8 la  nit   de   neu.    Vols   
pagarme  el  café 5?

Bd amor catia para que toda an-
dorra lo sepa te amo y me kiero 
casarme contigo

S’ha perdut un Mobil marca y el 
model  ZTE Blade L2, color  ne-
gro és Espanyol. Per  la zona del 
antic Escale o a la Margineda. Si 
el trobeu si us plau contacteu al 
BONDIA molt agraits

BD. Felicitats a tots els esportistes 
de Specials Olimpics...

Bon dia Aquesta corporacion 
Comu and. Ja a tret un edicte pels 
seus

Bd Senyor Ministre no cal que 
vagi donant pistes sobre l ubica-
cio del futur HELIPORT que sera 
en un terreny privat ja ho sabem i 
que fa dies que l han triat tambe!!! 
LLUMENERES a SANT JULIÀ DE 
LORIA

Bd Aixo de reciclar el vidre en 
nuclis apartats suposo que no 
cal. Els contenidors sempre plens 
desde fa un mes llarg vergonyos

Bd. Si el señor Rodosindo E. 
Levantara la cabeza le daria  
verguenza

bd la guineu de la cua blanca 
despres de cruspirse totes les 
gallines de segudet ara s’esta 
cruspint tots els mininos

SOI EL DE LOS PERIQUITOS  
ESTOY EN EL BAR CONDE EN 
LA MASANA TODOS LOS DIAS 
DE 13 A LAS 14HORAS

Dicen por lo que multara la policia 
en sus controles .y el que abla por 
el mobil que cada dia ay mas les 
daran un premio ?

Si usplau,avui19marc he perdut 
la meva camara de fotos a grau 
roig si us plau necesitoles fotos 
son d’un cuartel,si la tens tornan 
la targeta a objectes perduts de 
grau. Gracies

Bd. Soc funcionari de Canillo de 
52 a. L’agradaria coneixer a dona 
per parlar , prendre , caf etc

Estou intersado nos piriquintos 
vivo em la massana como te com-
tatactar?

 Moltes felicitats, Míriam Martínez-Illescas! 1r tram del 
Camí de Santiago superat!

Fem la teva 
mudança, et regalem 

les caixes  
i si vols et pintem  

el pis
 

Servei nacional  
i internacional

Assegurança inclosa 
en el preu

Servei de grua

Gestió de duanes

Telèfons: 

+376 377 300
+376 727 737

MudAnceS ben 
FeTeS A preuS 

rAonAbleS




