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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

FARMÀCIES DE 
GUÀRDIA

EL TEMPS

Informació facilitada per

Andorra la Vella
Farmàcia Galeno 2 
Av. Meritxell, 91 - Tel. 820 107

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

La peça que protegeix el 
cap es diu casco o casc en 
català?

Es diu casc.

L’ús del casc és obligatori.

*Parament, tèxtil i decoració de la llar
Consulta els articles inclosos en aquesta promoció.

-20%
DESCOMPTE*

La llar està d’oferta

Renova la teva llar
estalviant
De l’11 al 24 de maig

RESERVES: (+376) 747 847 - unnicandorra.com 

TOTS ELS DISSABTES
SHOW DINNER, ESPECTACLE AMB SOPAR

Carretera de la Comella 34, AD500 Andorra la Vella
Tel.: 844 205

ES TRASPASSA 
NEGOCI 

D’ALIMENTACIÓ 
PER JUBILACIÓ 

TEL. 348 114

Avui 197
mín. màx. matí tarda nit Feble

Nuvolositat
Esperem el mateix patró de temps que dimarts, 
amb inestabilitat i nuvolositat abundant, sobretot 
a la tarda. 

El vent serà feble i de component est.

Temperatures mínimes previstes de 7ºC a Andorra 
la Vella, 4ºC a 1.500 metres i 1ºC al Pas de la 
Casa.

Les temperatures màximes seran de 19ºC a 
Andorra la Vella, 16ºC a 1.500 metres i 6ºC al Pas 
de la Casa.

La isoterma de 0ºC se situarà a 3.100 metres al 
migdia i a 3.200 metres a la nit.
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Avui és notícia

Més recursos, tant humans com 
tècnics i materials, i millorar 
les condicions laborals de tot el 
personal del cos. Aquests són 
dos dels “objectius prioritaris” 
que s’ha fixat el nou director del 
departament de Policia, Bruno 
Lasne, que es va estrenar ahir 
públicament en l’acte de comme-
moració de la festivitat de Santa 
Maria Auxiliadora, patrona del 
Cos de Policia, on va destacar 
que “manca personal a tots els 
grups i a totes les unitats” i que 
malgrat que el departament ja 
està “bastant estabilitzat” és ne-
cessari “més recursos materials 
i humans per continuar avan-
çant”.

En aquest sentit, Lasne, que 
en el seu discurs va avançar 
que la nova direcció “seguirà 
una línia continuista tot i que 
els perfils siguin diferents”, va 
concretar posteriorment que els 
pròxims anys s’hauria d’arribar 
als 300 efectius i que actualment 
en són 260, de manera que “en 
falten 40”. Amb tot, el director 
de la policia, que va recordar que 
amb la nova promoció es comp-
tarà amb 9 efectius més de cara 
a l’estiu, va afirmar tenir clar que 
“els recursos són limitats i que 
això no es podrà fer en un any”, 
tot i que sí que va insistir en la 
necessitat de “cada any poder 
anar incorporant més efectius 
i cobrir totes les vacants que es 
produeixin”.

Així mateix, Lasne, que va 
apostar també per comptar amb 
més material de dotació opera-
tiva, més vehicles i més forma-
ció per “tenir la gent el màxim 
de preparada”, va incidir també 
en la necessitat de concloure 
el desplegament reglamentari 
de la Llei qualificada del Cos de 
Policia, remarcant la importàn-
cia del reglament de promoció i 
carrera professional, un text que 
“ha de veure ja la llum” i amb el 
qual “s’equilibrarà la balança” del 
que són estudis i experiència, 
que “és una de les demandes que 
hi havia”.

Durant el seu parlament, el 

director del cos d’ordre, que va 
fer un breu repàs a les xifres del 
2022, any en què “es van resol-
dre el 80% dels delictes consta-

tats”, va incidir també en els ob-
jectius operatius, entre els quals 
va destacar com a prioritaris la 
reducció dels accidents de tràn-

sit, la lluita contra les drogues, 
amb especial atenció als joves 
com a víctimes, la lluita contra 
la ciberdelinqüència i el combat 

i prevenció de la violència de gè-
nere.

Precisament, aquests dos 
darrers objectius van ser apun-
tats també pel cap de Govern, 
Xavier Espot, en la seva inter-
venció, on, al marge d’agrair als 
integrants del cos el seu rol en la 
salvaguarda d’un dels béns més 
preuats del país, com és la segu-
retat ciutadana, va evidenciar el 
compromís del Govern per con-
tinuar “aportant més recursos 
econòmics, humans i formatius 
perquè el cos estigui dotat de 
l’excel·lència que l’ha caracterit-
zat fins ara” davant d’una socie-
tat “que cada vegada és més exi-
gent i complexa”.

També la nova titular de Jus-
tícia i Interior, Ester Molné, va 
assegurar ser “sensible” a les pe-
ticions de Lasne perquè “la poli-
cia es mereix i ha de ser dotada 
de tots els mitjans necessaris”, 
i va fixar com a prioritaris el re-
glament de la carrera professio-
nal i el codi deontològic del cos.

Com és habitual, l’acte per 
commemorar la patrona del Cos 
de Policia va arrencar amb la tra-
dicional missa i l’acte d’honor a 
la bandera i presentació d’armes 
que es va fer a la plaça del Poble, 
un acte que els que no van acudir 
a l’ofici religiós, alguna autoritat 
i agents del propi cos de segu-
retat, es van perdre, ja que va 
arrencar vint minuts abans del 
que estava previst. També com 
en celebracions anteriors, alter-
nant-se amb els discursos, es 
va lliurar la insígnia daurada als 
agents amb trenta anys de ser-
vei al cos així com les diferents 
distincions al mèrit policial a 
la vegada que es va condecorar 
agents dels diferents cossos de 
seguretat dels països veïns. 

També es va donar una placa 
als cinc membres que s’han jubi-
lat d’ençà de la darrera comme-
moració de la patrona, entre els 
quals al fins ara director, Jordi 
Moreno, que va rebre l’obsequi 
entre una gran ovació per part 
dels presents al Centre de Con-
gressos que es van posar dem-
peus per reconèixer-li la tasca 
feta al llarg de 38 anys al cos.

La policia reclama més efectius i 
la millora de les condicions laborals
El nou director del cos d’ordre, Bruno Lasne, manté que manca personal a tots els grups i totes les unitats

Interior

M. S.
andorra la Vella

El nou director del departament de Policia, Bruno Lasne, durant la seva intervenció ahir en la commemoració del dia de la patrona.

facundo santana

Un moment de l’acte d’honor a la bandera, ahir a la plaça del Poble.

facundo santana

Xavier Espot

La seguretat és una de 
les principals fortaleses 
del país i un dels 
fonaments del nostre 
Estat del benestar

Ester Molné

Farem tots els 
esforços necessaris 
per anar dotant 
progressivament la 
policia dels recursos

Bruno Lasne

El departament està 
bastant estabilitzat 
però necessitem més 
recursos materials i 
humans
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El nou director de la Policia, Bruno Las-
ne, va ser clar i directe en el seu primer 
discurs o� cial i va � xar com a objectius 
prioritats dotar de més recursos, tant 
humans com tècnics i materials, el cos. 
Lasne no va amagar que falta personal a 
totes les unitats i que de fet, caldria in-
corporar 40 agents més per poder arribar 
a un total de 300. No hi va posar data per-
què és conscient de les limitacions pres-
supostàries i que no és una � ta que s’obté 
d’un dia per l’altre, però això no treu que 

s’hagi de ser ambiciós. Perquè la segure-
tat, com bé va remarcar el cap de Govern 
ahir, és una “de les principals fortaleses” 
del Principat i ho ha de continuar sent. 
En un país que va guanyant habitants és 
normal que els cossos de seguretat també 
s’hagin d’ampliar. Com tampoc és menys 
important disposar del material i la for-
mació necessàries per poder estar al dia. 
La ciberdelinqüència avança a un ritme 
vertiginós i és global. Ningú no se n’esca-
pa i per tant, cal que el nostre cos d’ordre 

també hi pugui fer front amb totes les 
garanties. Tot just comença la legislatura 
i inicia camí la nova direcció, però caldrà 
que continuï la bona sintonia vista � ns 
ara perquè tot això pugui ser una realitat. 
El cap de Govern i la ministra de Justícia 
i Interior manifestaven ahir la predis-
posició per dotar la Policia dels recursos 
necessaris. Cal esperar que l’anunci no es 
quedi tan sols amb bones paraules i que 
ben aviat es materialitzi, perquè l’esforç 
anirà en bene� ci de tots.

Un cos de Policia amb recursos sufi cients

EDITORIAL

LA FOTO DEL DIA

ASSANDCA

Envia’ns

36 31 30
les teves fotos!

Sergi Zamora, organitzador del torneig 
solidari de pàdel, va fer entrega ahir del xec 
amb la recaptació obtinguda aquest any i 
que es destina a Assandca perquè es pugui 
millorar la qualitat de vida de les persones 
amb càncer de mama. En total 2.025 
euros.

foto@bondia.ad@bondiabondia.ad
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Robert Lizarte
Velles Cases ha batejat amb el 
nom de Pere Canturri un nou 
premi per reconèixer la trajec-
tòria d’un particular o d’una 
entitat privada en la promoció i 
rehabilitació del patrimoni.

5
4
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Bruno Lasne
S’ha estrenat com a director 
de la Policia en substitució de 
Jordi Moreno. Tot i garantir 
un per� l continuista, no s’ha 
estat de demanar més recur-
sos humans per al cos.
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Oriol Vilella
El Jambo celebra el 10è ani-
versari amb un espectacle a 
càrrec de l’ONCA que versi-
onarà en format clàssic deu 
bandes i cantautors i que ho-
menatjarà Maurici Bellmunt.

DONANT LA NOTA

Un bon dia et despertes i ha 
canviat la fesomia de la teva 
ciutat. Està ornamentada, em-
paperada, coberta de reclams. 
Si no es tracta d’aquest Nadal 
que cada cop s’avança des de 
la tardor, deu ser que és temps 
d’eleccions. O de campanya de 
rebaixes. Més o menys, ben 
pensat, ve a ser el mateix. Són 
uns quants dies en què està 
permès –� ns i tot ets incitat, 
animat, exhortat, agullonat, 
engrescat, subornat, espero-
nat– escriure la carta als acon-
seguidors del moment, siguin 
Reis d’Orient, candidats re-
vestits de prestidigitadors o 
comerciants espavilats que et 
proposen el dos per u. Els tres 
moments comparteixen altres 
característiques: la sensació 
de buidor que deixen les gar-
landes quan es despengen i els 
llums s’apaguen, quan emmu-
deix la música de campanya 
i els candidats deixen de ser 
simpàtics amb tothom, quan 
no ha aparegut la ganga anhe-
lada. Campanyes electorals i 
de rebaixes comparteixen una 
altra dolorosa condició: no 
admeten devolucions. Un cop 
comprat l’article, és tot teu, 
tant sí com no. Com a mínim 
durant quatre anys. Així que, 
sense marxa enrere, convé as-
segurar-se que la talla, el color 
i les prestacions que prome-
ten siguin les apropiades. En 
aquests temps emocionals 
que vivim –tot apel·larà les 
emocions, a viure emocions, a 
manifestar emocions, a mou-
re’ns per emocions, a emoci-
onar-nos, sigui amb un partit 
polític o amb una hamburgue-
sa– seria convenient tornar 
a un cartesianisme més dur 
i recordar que les vísceres es 
dominen amb la raó. Així que 
bon Nadal, sort a les rebaixes 
i, als que us toca, voteu amb 
seny.

El Nadal, les 
rebaixes i les 
eleccions

BAIXADA 
DEL

MOLÍ, 5

ALBA DORAL
Periodista
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Duu els cabells negres recollits 
en una cua que se li mou rítmi-
cament cada cop que passa un 
producte pel lector del codi de 
barres. Les grans ulleres de secre-
tària li donen un toc so� sticat. 
Ha estat sempre molt amable 
amb ell. Durant la pandèmia, 
darrere la mascareta, li recor-
dava que l’establiment tenia un 
servei a domicili per si no volia 
exposar-se a un 
possible contagi. 
Quan l’altre dia 
la va atalaiar des 
de la distància, 
el Josep va po-
sar-se a la � lera 
de la seva caixa 
i va comprovar 
amb satisfacció 
que duia el car-
retó ple a vessar. 
“Bon dia! Per �  
ens veiem les ca-
res!” Li va dir ella 
mentre li dedi-
cava un somriure. Després, amb 
mans lleugeres, va anar mostrant 
els productes a l’ull electrònic. Ell 
es va limitar a observar-la sense 
gosar interrompre amb una fra-
se trivial el moviment hipnòtic 
dels cabells. Ella, un cop passada 
la compra, li va preguntar: “Té la 
targeta magna? Ara fem un des-
compte a la gent gran!” Es va que-
dar glaçat. Va negar amb el cap i 
es va limitar a oferir-li la targeta 
de crèdit. 

En arribar a casa, es va con-
templar al mirall de l’ascensor. 
Diria que les marques del temps 
–algunes arrugues al voltant dels 
ulls i la pèrdua de llisor a la pell 
del coll– no eren su� cients per 

indicar que havia superat la bar-
rera temuda. La genètica li havia 
permès aparentar sempre molt 
menys anys dels que tenia. Va gi-
rar el rostre cap a l’esquerra i va 
descobrir la causa de tot plegat: 
aquella horrorosa taca color ta-
bac a la galta dreta. 

Avui ha adoptat algunes pre-
caucions per tornar al supermer-
cat. S’ha vestit amb una caçadora 

moderna i amb les esportives 
Stan Smith, que són moda de 
nou entre els joves. Prescindeix 
de la llista de la compra perquè 
ningú pugui pensar que li falla 
la memòria. Només s’ha escrit 
el nom d’alguns productes al pal-
mell de la mà, com feien els seus 
alumnes durant els exàmens. 
Abans de baixar al garatge a bus-
car el cotxe, ha esborrat amb cura 
i una mica de maquillatge la ma-
leïda taca. Inicia el recorregut per 
la secció de vins. Agafa un parell 
d’ampolles de les denominacions 
Montsant i Costers del Segre. 
Ni parlar dels Rioja, amb noms 
antics com Coto o Faustino. Ell 
tenia un oncle que es deia Faus-

tino, però... qui posaria aquest 
nom a un nen ara? En arribar 
al congost dels iogurts pateix el 
primer atac de vertigen davant 
de tantes marques i opcions. A la 
xarcuteria s’atabala perquè s’ha 
oblidat d’agafar la tanda i li han 
hagut d’indicar com fer-ho. Sen-
se el mapa de la llista de la com-
pra se sent perdut. Diria que han 
canviat les coses de lloc des de la 

darrera vegada. 
Deixa el carretó 
a la vora d’una 
nevera i busca 
el prestatge de 
les cerveses. Es 
desorienta entre 
les serralades de 
productes. Co-
mença a suar. 
Intenta tornar al 
lloc on ha apar-
cat el carretó 
però no ho re-
corda. Li sembla 
veure que l’ar-

rossega una senyora i es posa a 
perseguir-la. Les gotes de suor 
li baixen pels polsos i el maqui-
llatge de la taca li regalima per la 
galta com li va passar a l’exalcal-
de Giuliani. De sobte, sent la veu 
suau de la caixera de la cua de ca-
vall que, per megafonia, anuncia: 
“Personal de fruiteria, si us plau, 
ajudin el senyor Josep que... 
se’ns ha perdut!” Tothom es posa 
a riure i ll... es desperta! 

Mentre pren un cafè a la cui-
na, es va recuperant de l’ensurt. 
Tranquil, només ha estat un mal-
son. La Gemma, la seva dona, 
obre la porta de la nevera i excla-
ma autoritària: “Josep, està bui-
da. Hauries d’anar a comprar!” 

Terror al supermercat
En arribar al congost dels iogurts pateix el primer atac de vertigen davant tantes marques Qualsevol enfrontament armat 

és producte d’un fracàs. Els 
intents de solucionar pací� ca-
ment un con� icte han fallat. 
L’única opció és defensar-se 
d’una agressió. La megaloma-
nia, l’odi infundat, l’adhesió a 
un règim… anul·len considera-
cions alternatives. La retòrica 
bèl·lica emmascara els motius 
reals d’un atac. Factors que es 
donen a la guerra que el psi-
còpata Putin i el seu pervers 
entorn han provocat. No vo-
len negociar res, incompleixen 
acords (també els humanita-
ris), envien tropes (� ns ara mi-
lers de “baixes” entre les pròpi-
es � les) a envair territoris per 
“alliberar-los” del jou “feixista” 
i de la degeneració “occidental”, 
bombardegen punts estratègics 
cometent crims contra civils in-
ermes, tenen una set insaciable 
de mal i argumenten amb vils 
fal·làcies els plans imperialistes 
del Kremlin.

Ucrania bajo el fuego: el año 
más doloroso, recull d’articles 
inèdits i publicats anterior-
ment a mitjans digitals (pu-
blico.es, naucher.com, elDiario.
es i infoLibre.es) per l’eminent 
� lòsof Francisco Rodríguez 
Consuegra, comença amb la 
punyent frase “Este libro es un 
grito de protesta”. Però la ira 
està matisada per la re� exió. I 
la voluntat és d’ajudar modes-
tament víctimes innocents. Els 
bene� cis íntegres de les ven-
des seran per a Acnur i orga-
nismes similars. Ens intruïm i 
contribuïm a pal·liar una mica 
el patiment del poble ucraïnès 
comprant el volum a Amazon.
es, llegint-lo, ressenyant-lo, 
valorant-lo i recomanant-lo o 

regalant-ne exemplars. Surt a 
compte esmerçar unes hores a 
informar-nos de la situació, se-
guir els al·legats d’uns i altres i 
comprendre la submissió de la 
població russa.

El doctor Rodríguez Con-
suegra, gran expert en lògica i 
� loso� a del llenguatge, conei-
xedor de les particularitats de 
la regió i afectat personalment 
per les conseqüències de la tra-
gèdia, rebat impecablement les 
raons esgrimides per l’agressor. 
Desenvolupa la tesi que s’ha de 
prestar suport militar a Kíiv 
tot desacreditant l’oposició de 
la izquierda exquisita espanyo-
la a fer-ho en base a premisses 
simplistes. Analitza el context 
històric i geopolític: tractats, 
anhels democràtics, derives 
autoritàries, corrupció, repres-
sió, annexions, etc. Exposa la 
maquinària de manipulació 
que el dictador, adlàters i oli-
garques incondicionals (o con-
dicionats per la por a haver de 
suïcidar-se o desaparèixer) fan 
rutllar subtilment apel·lant a 
la seguretat de la pàtria mitjan-
çant amenaces inventades per 
tal de legitimar aquesta “opera-
ció especial” davant de l’opinió 
pública i silenciar, empresonar 
i eliminar opositors i periodis-
tes. I molt més. És impossible 
resumir aquí l’incisiu discurs de 
l’autor. Cal detenir-se a cada ca-
pítol. Reconèixer, per exemple, 
tècniques de propaganda, actes 
diabòlics i justi� cacions malau-
radament típiques (recordem 
l’Iraq fa vint anys) com ara la 
negació de la identitat nacio-
nal, les violacions � agrants de 
drets humans o l’apel·lació a 
una guerra preventiva.

La guerra

EL GONGPLAÇA DEL POBLE

J. P.

MANEL GIBERT
Filòsof i escriptor

JOAN PERUGA
Historiador
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El cap de setmana passat va es-
tar molt carregat pel que fa a la 
geopolítica: Zelenski es va reunir 
amb els líders del G7 a Hiroshima, 
Japó, mentre que al mateix temps 
el Regne Unit i els Països Baixos 
van anunciar que estan construint 
una coalició internacional per aju-
dar Ucraïna a adquirir jets F-16 
per repel·lir els cada cop més crei-
xents atacs aeris a ciutats i civils 
ucraïnesos. El Kremlin va reaccio-
nar dient que aquest gest compor-
taria “enormes riscos” als països 
de l’OTAN. I Putin, per enèsima 
vegada, va amenaçar d’utilitzar 
un possible atac nuclear si l’OTAN 
i el G7 continuen subministrant 
armament cada cop més so� sticat 
a Kíev.

A mils de quilòmetres de dis-
tància d’Hiroshima, al centre 
d’Andorra la Vella, va tenir lloc 
dissabte passat la Setmana de la 
diversitat. Va ser un esdeveni-
ment preciós, amb diferents can-
çons i balls, menjars saborosos 
oferts des dels estands d’Ucraïna, 
Portugal, Filipines, Perú, Equador, 
Rússia i l’Índia. La majoria de les 
delegacions van organitzar una 
coreogra� a de ball amb nens que 
lluïen vestits tradicionals del seu 
país.

L’esdeveniment devia semblar 
entretingut per a la majoria: una 
trobada encantadora de diferents 
cultures i gastronomies organit-
zada pel Comú d’Andorra la Ve-
lla. El problema per als residents 
i refugiats ucraïnesos que hi van 
participar, però, va ser la inclusió 
de Rússia. Una refugiada tenia 
llàgrimes als ulls: Lena, nascu-
da i resident a Mariúpol � ns al 
bombardeig de la seva ciutat, va 

explicar que “és profundament 
decebedor adonar-se que les au-
toritats russes poden usar esdeve-
niments culturals a Andorra amb 
� ns propagandístics, com si l’exèr-
cit rus no estigués, ara mateix, 
extingint la vida civil a Mariúpol 
i a la resta d’Ucraïna. Veig que ho 
estan � lmant, i m’han informat 
que la televisió estatal russa utilit-
za aquests vídeos, a vegades, per 
demostrar que molts russos ja fan 
vida normal a Europa.”

Mariúpol, com tots sabem mas-
sa bé ara, ha suportat un bombar-
deig implacable que en van reduir 

gran part a runes. “Hem hagut de 
marxar d’un dia per l’altre. Ma-
riúpol és una ciutat fantasma ara, 
només queden 70.000 persones a 
tota la ciutat en comparació amb 
els 500.000 d’abans de la invasió. 
Per això, veure aquests nens ballar 
cançons tradicionals russes com 
si no hagués passat res, fa mal”, 
con� a la Lena amb ràbia. La So� a, 
l’amiga de la Lena, opina que “la 
cançó evoca massa orgull de ser 
rus. Potser la pastilla seria més 
fàcil d’empassar si un dels acom-

panyants russos s’hagués pronun-
ciat breument contra la invasió 
russa o � ns i tot si simplement 
s’hagués dit ‘No a la guerra!’?”

Òbviament, als nens russos 
que ballen a Andorra no se’ls 
pot culpar dels pecats de les tro-
pes de l’exèrcit rus a Mariúpol o 
Bakhmut. Tampoc als seus pares, 
que moltes vegades han fugit del 
país precisament perquè rebutgen 
la dictadura actual a Moscou, se’ls 
pot recriminar res ni se’ls pot ex-
cloure d’esdeveniments culturals, 
especialment els que tenen com 
a � nalitat apropar la gent de dife-
rents cultures. Però és clar que la 
població d’Ucraïna que està des-
plaçada pateix pels compatriotes 
que s’han quedat per lluitar per 
cada centímetre del seu territori 
i tracten constantment de trobar 
mostres de solidaritat als països 
que, com Andorra, els han acollit 
sense pensar-s’ho. Les llàgrimes 
de la Lena són impactants i ens 
han de fer pensar com integrar a 
Europa russos innocents sense 
commocionar els ucraïnesos. La 
vida ha de continuar per als nens 
d’aquí i d’allà. Per tant, com pot 
Andorra i Europa gestionar aques-
ta situació tan delicada?

Potser la solució ja existeix per 
permetre que els russos partici-
pin en esdeveniments culturals i 
esportius sense ofendre el públic 
o els participants ucraïnesos: els 
tornejos de tennis ja mostren el 
camí. Arran de la invasió a Ucra-
ïna, als atletes de Rússia i Bielo-
rússia se’ls va prohibir competir 
a molts esdeveniments esportius 
internacionals, com ara els orga-
nitzats per la UEFA i la FIFA, però 
no al tenis. A la majoria dels tor-

nejos (amb la notable excepció del  
Wimbledon � ns ara) els jugadors 
poden competir sempre que sigui 
en qualitat de jugadors neutrals, 
“és a dir, sense esmentar la seva 
nacionalitat o bandera”. És així 
que diumenge, Daniil Medvédev 
va guanyar el seu primer torneig 
en terra batuda a Roma. Tot i això, 
la propaganda russa va capita-
litzar ràpidament la victòria de 
Medvédev.

La pròxima prova comença 
aquesta setmana a París amb el 
Roland Garros, l’icònic torneig de 
Grand Slam, que per primera ve-
gada en dinou anys no veurà Rafa  
Nadal defensar el seu títol. Nadal 
no pot jugar a causa d’una lesió, 
així que Medvédev té una gran 
oportunitat per guanyar. Seria la 
primera victòria en un torneig de 
Grand Slam d’un tenista rus d’en-
çà de l’inici de la guerra. Tots els 
ulls estaran posats en  Medvédev 

durant la cerimònia dels trofeus  
després de la � nal si aconsegueix 
guanyar el torneig, per esbrinar 
si té el coratge de condemnar la 
guerra més explícitament del que 
ho ha fet � ns ara.

De vegades toca ser valent i 
parlar en veu alta i clara. Ara els 
toca als jugadors russos de tenis, 
però demà els tocarà als jugadors 
de futbol de la Lliga espanyola, 
atès els insults racistes constants 
que aguanten els jugadors de color 
com Vinicius partit rere partit.

Qui hauria dit que seran els es-
portistes  els que mostren el camí 
a seguir per intentar trobar solu-
cions als problemes que paralitzen 
i separen la gent? Si Medvédev es 
pronuncia contra la guerra al llarg 
de les dues setmanes que dura el 
torneig, per a mi serà l’autèntic 
vencedor del Roland Garros, passi 
el que passi a les pistes de la Porte 
de Vincennes.

La Lena, nascuda a 
Mariúpol, lamentava 
la presència russa 
amb llàgrimes als ulls

TRIBUNA

Joc, set i partit, Sr. Medvédev?
Als refugiats ucraïnesos no els va fer gràcia la caseta russa a la plaça de les Arcades

GREG COONEN 
Periodista especialitzat en relacions internacionals
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DONCS VINE A LES NOSTRES BOTIGUES BENÈFIQUES ON
TROBARÀS TOT D'ARTICLES D'OCASIÓ PER LA TEVA LLAR AL

MILLOR PREU

346 244 - 327 820 Carisma Associació Benèfica Carismaandorra 

NECESSITES MOBLAR EL TEU PIS? 

Més de 70 anys 1951-2023

Av. Meritxell, 88, AD500 Andorra la Vella

Telèfon: 806 806

Carrer de la Plana, Santa Coloma
AD500 Andorra la Vella

Tel. 725 511

MENJARS PER 
EMPORTAR

Esmorzars fets 
a la llar de foc

Dinars servei de bar

“Veure aquests 
nens cantar cançons 
tradicionals russes 
com si res fa mal”
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El teu compte a Myandbank
remunerat al 2% fins als 50.000€.

Compte
al

Myandbank és un banc 100% digital, un nou canal comercial d’Andorra Banc 
Agricol Reig, SA. (Andbank). Andbank opera amb el Número de Registre Tributari 
(NRT) A700158F, el núm. de Registre Societats Mercantils 5008. i el núm. de registre 
a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) EB 01/95. Per a més informació, contacta 
amb hola@myandbank.com o al 881 960.
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Fem més fàcils
els moments
més difícils

De no tenir res ni al país ni a la 
vora, d’haver d’anar a Lleida, 
Sant Boi de Llobregat, Saragossa 
o València a poder disposar d’un 
recurs de salut mental a 10 qui-
lòmetres de distància, hi ha “una 
millora signi� cativa”. D’aquí que 
el centre de salut mental que es 
farà a l’antic seminari de la Seu 
d’Urgell a iniciativa del bisbat 
sigui percebut pel cap de Salut 
Mental, Carlos Mur, com “una 
oportunitat” perquè suposa la 
incorporació de places adients 
per a persones que se’n podrien 
bene� ciar. “Davant d’un punt 
de partida d’una precarietat im-
portant, qualsevol pas és una 
millora clara”, remarca, tot i que 
entén que seria preferible que la 
inversió en un centre  d’aquest 
tipus es fes aquí.  

Segons Mur, aquesta precari-
etat es posa en evidència si es té 
en compte que al país no hi ha 
una unitat de subaguts d’hospi-
talització, per exemple, la qual 
cosa provoca una sobrecàrrega 
tant per a hospital de dia com 
per a les famílies que han de con-
viure amb persones que estan en 
una hospitalització parcial. A 
més, recorda que al país tampoc 
no hi ha ni unitats de tractament 
i rehabilitació de mitjana esta-
da ni una unitat residencial de 
llarga estada. En aquest sentit, 
exposa que actualment “tenim 
38 persones que estan a fora i 
moltes persones que estan en 
pensions i hotels en seguiment 
comunitari a Andorra”. 

PISOS PER A DONES
Pel que fa a la unitat d’habitat-
ge especí� c que es construirà 
en dues plantes de l’edi� ci on 

està ubicat el centre residenci-
al d’educació intensiva (CREI), 
Carlos Mur ho valora de manera 
molt positiva i ho quali� ca tam-
bé d’“oportunitat”. En aquest 
cas, perquè “al país no tenim cap 
pis tutelat per a dones”. El cap 
de Salut Mental considera que 
“hem d’anar per aquí”, ja que ara 

mateix només es compta amb 
dos pisos tutelats de sis places 
per a homes gràcies a la Fun-
dació Aurora Farnés i Padreny 
que permet tenir un recurs per a 
usuaris amb un trastorn mental 
greu que tenen un grau d’auto-
nomia su� cient. 

Segons Mur, es tracta de per-
sones que podrien anar a viure 
a un habitatge propi “sense ocu-
par un pis tutelat”. En aquest 
sentit, assenyala que aquests 
usuaris es podrien bene� ciar 
dels pisos de protecció pública 
de la Casa Aristot Mora, però  
“malauradament han quedat ex-
closos”, per la qual cosa no s’han 
pogut incorporar nous usuaris 
als pisos tutelats. 

PROTOCOL DE RETORN
Les associacions de salut mental 
i addiccions fa temps que recla-

men uns protocols adequats per 
assegurar el seguiment de les 
persones que han estat ingressa-
des en un centre de salut mental 
de fora del país. En relació amb 
això, Mur explica que estan co-
mençant a implementar el pla 
de retorn d’aquestes persones, 
que es comença a preparar � ns 
quatre mesos abans de l’alta 
amb videotrucades de coordina-
ció amb el centre. Aquest pla de 
retorn inclou una valoració mè-
dica prèvia al moment de rein-
clusió en els programes de salut 
mental i de la Unitat de Conduc-
tes Addictives (UCA). A més, en 
les darreres setmanes d’estada 
al centre es realitzen els tests i 
l’orientació tant mèdica com psi-
cològica dels casos i es procura 
que el pacient tingui designats 
aquí el metge de capçalera, el 
psiquiatre i psicòleg referents.

Mur veu el centre de salut mental 
del bisbat com “una oportunitat”
Demana que es reservin places per a dones, inexistents fi ns ara, als pisos tutelats que es faran al CREI

Sanitat

M. P. A.
ANDORRA LA VELLA

L’octubre passat es va signar el memoràndum per tirar endavant el futur centre de salut mental a l’antic seminari de la Seu.

VIURE ALS PIRINEUS

Carlos Mur

Davant d’un punt 
de partida d’una 
precarietat important, 
qualsevol pas és una 
millora clara

Increment de 
la intervenció 
psiquiàtrica a 

la presó

La intervenció psiquiàtrica 
i psicològica al centre 
penitenciari ha augmentat. 
Segons Mur, s’ha passat 
d’una atenció de 4 hores 
a 8 de psiquiatre i de 8 
a 20 hores de psicòleg 
a la setmana. Aquest 
increment ha permès posar 
en marxa avaluacions 
psicomètriques i grups 
terapèutics de prevenció 
de recaigudes al consum 
de tòxics. Pel cap de 
Salut Mental, el fet de 
compartir la mancança del 
control d’impulsos i les 
emocions i el programa 
de sensibilització i suport 
per a les persones amb 
addiccions “és un pas 
important”. També s’ha 
posat en funcionament 
una unitat de salut 
mental penitenciària on 
una persona declarada 
inimputable per un batlle 
pugui estar ingressada en 
compliment d’una mesura 
de seguretat alternativa 
en un mòdul on pugui 
rebre el tractament que 
necessita. Actualment 
hi ha ingressades dues 
persones amb trastorns o 
malalties greus i “en només 
poques setmanes ja s’ha 
notat la seva millora”. 
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La despesa pública en protecció 
del medi ambient es va situar el 
2021 en els 26,2 milions d’euros, 
segons les dades facilitades ahir 
per Estadística, que en compli-
ment de les disposicions de la 
Llei del Pla d’estadística 2022-
2025  fa públic per primera ve-
gada aquest treball, que inclou la 
despesa relativa a les accions du-
tes a terme en aquest àmbit pel 
Govern, els comuns i el Centre 
de Tractament de Residus d’An-
dorra (Ctrasa).

Aquesta xifra, un 1,3% més 
que la despesa destinada a 
aquest àmbit el 2020, represen-
ta el 2,9% del liquidat total de 
les Administracions públiques 
(sense comptar ni els actius ni 
els passius financers ni les trans-
ferències de Govern a entitats de 
les Administracions públiques), 
el mateix percentatge que l’exer-
cici anterior, suposa el 0,9% del 
producte interior brut (PIB) 
mentre que la despesa per càpita 
assoleix els 329,5 euros, envers 
els 331,6 de l’any 2020.

En relació amb els països ve-

ïns, la despesa per habitant se 
situa per sota, ja que en el ma-
teix exercici, a Espanya va ser 
de 468,20 euros, amb un creixe-
ment de més del 100% respecte 
a l’exercici anterior, en què va ar-
ribar a 232,90 euros, mentre que 
a França va ser de 384,50 euros 
per habitant, un 8,2% més que 
l’any anterior.

Des del departament d’Esta-
dística es remarca que l’incre-
ment de la despesa pública en 
protecció del medi ambient ha 
estat per les accions dutes a ter-
me per la reducció de la contami-

nació i la protecció de la diversi-
tat biològica i del paisatge.

Quant a la classificació eco-
nòmica de la despesa, la major 
part, 14,3 milions, es va destinar 
a béns corrents i serveis, mentre 

que les de personal van ascen-
dir a 6,1 milions, les d’inversió 
real a 3,5 milions, les transfe-
rències de capital a 1,7 milions 
i les transferències corrents, a 
544.445 euros.

La despesa en protecció del 
medi ambient és de 26,2 milions

Administracions

L’augment ha estat per les accions per a la protecció de la diversitat biològica.

bondiA

Redacció
AndorrA lA vellA

Els banders han constatat la 
presència d’un os en territori 
andorrà pel rastre de les petja-
des localitzades sobre la neu i al 
fang, segons va confirmar ahir 
el director del cos, Ferran Tei-
xidó, que va recordar que “cada 
any tenim alguna incursió d’al-
gun os, ja sigui que el veiem per 
petjada o per l’observació d’algú 
que l’ha vist”.

Els primers indicis es van 
localitzar aquest diumenge pas-
sat al migdia, moment en què 
es va activar el protocol de se-
guiment de l’os, tal com marca 
el procediment intern del Cos 
de Banders i d’acord amb el 
protocol transfronterer amb 
els països veïns. Així, com va 
detallar Teixidó, que va explicar 
que en les jornades de la setma-
na passada amb els cossos dels 
països veïns ja es va alertar que 
hi havia un os que “estava molt 
proper a la zona de l’Arieja”, es 
va iniciar un seguiment del re-
corregut fet per l’os per mirar 
d’identificar-lo, fet que no va 
ser possible.

Amb tot, sí que es va poder 
determinar pels rastres deixats 
per l’animal, que el mamífer va 
recórrer la zona d’Envalira, el 
Maià, i Incles, a la vegada que 
es van constatar petjades a la 
Coma de Ransol que estableixen 
la direcció de l’os cap a França. 
“Ha fet la part nord d’Andorra 

degut que a la part alta hi ha-
via neu, ha jugat una mica pel 
bosc i ha marxat ja, hauria estat 
dos dies rodant per Andorra”, 

va destacar Teixidó, que va ce-
lebrar que tot i que l’animal va 
passar a prop d’una vacada amb 
vedells no s’ha de lamentar cap 

incidència. En aquest sentit, i 
seguint l’establert al protocol, 
es va informar els ramaders de 
la presència del plantígrad així 
com també a les autoritats ve-
ïnes del nord quan es va cons-
tatar que l’animal podia haver 
deixat Andorra.

Així mateix, i a partir de la 
petjada, el director dels banders 
va apuntar que amb tota proba-
bilitat es tractaria d’un mascle 
jove que el que fa “és rodar mol-
tíssim”, ja que aquests animals 
“en una nit poden fer tranquil-
lament 40 quilòmetres i per 
tant pot entrar i sortir d’Andor-
ra i tornar-hi a entrar”.

Teixidó, que va assegurar que 
l’os ha “estat molt discret” i que 
si no haguéssim vist les petja-
des ni tan sols hauríem sabut 
que estava per Andorra”, va re-
cordar que el cens del 2022 in-
dicava la presència de 74 ossos 
al Pirineu, és a dir, “la població 
va creixent i nosaltres estem al 
mig del Pirineu”. 

Tot i això, i malgrat que les 
incursions d’aquests animals 
poden esdevenir més habituals, 
Teixidó, que va remarcar que 
pels volts del país hi ha dos o 
tres ossos que es mouen per la 
zona, va apuntar que “Andorra 
té un filtre important cap a l’os, 
que és aquesta activitat huma-
na que acudeix a la muntanya”, 
un fet que comporta que el ma-
mífer es quedi instal·lat de for-
ma permanent al país.

Els banders constaten el pas d’un 
os pel país pel rastre de petjades
Es tractaria d’un mascle jove que ha passat dos dies rondant pel país sense cap incidència

Medi ambient

Una de les petjades de l’os localitzades aquest diumenge.

govern d’AndorrA

M. S.
AndorrA lA vellA

Ferran Teixidó

Ha passat però ha 
estat molt discret, si 
no haguéssim vist les 
petjades no hauríem 
sabut que estava al país

El 2022 hi havia 
censats 74 ossos al 
Pirineu, la població 
creix i nosaltres estem 
al mig del Pirineu

Consell general

La presidenta suplent del 
grup parlamentari social-
demòcrata, Susanna Vela, 
ha entrat a Sindicatura una 
demanda d’informació en 
relació amb el treball entre 
la delegació d’experts del 
Secretariat de la Convenció 
del Marc de les Nacions Uni-
des sobre el Canvi Climàtic 
(UNFCCC) i els tècnics de 
l’Oficina de l’energia del mi-
nisteri de Medi Ambient, 
Agricultura i Ramaderia. 
Concretament, Vela vol tota 
la informació relativa a infor-
mes i recomanacions sobre 
aquesta jornada de treball, 
que va tenir lloc del 8 al 14 de 
maig passat a Andorra, i que 
tenia com a objectiu compar-
tir i analitzar la metodologia 
de treball sobre el sistema de 
gestió de gasos d’efecte hi-
vernacle d’Andorra.

El motiu de la demanda 
d’informació ve arran de les 
declaracions fetes pel cap de 
la delegació d’experts, que  
va afirmar als mitjans de co-
municació que les recoma-
nacions fetes al Govern eren 
confidencials i, per tant, no 
són públiques. “No entenem 
la confidencialitat d’aquest 
tipus d’informació. Si volem 
que la ciutadania sigui cons-
cient dels efectes d’aquest 
tipus de gasos ha de tenir la 
màxima informació possible 
per poder fer-hi front”, va dir.

El PS demana 
per la reunió 
amb els tècnics 
de l’UNFCCC

Redacció
AndorrA lA vellA
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PRÉSTEC   ecoEFICIÈNCIA

Sense comissions
d’obertura ni de cancel·lació

Tipus d’interès d’Euríbor2 + 1,5%

Termini màxim de 8 anys3

El refugi guardat Borda de 
Sorteny i Secnoa han estat les 
primeres empreses d’Ordino a 
fer la sol·licitud per obtenir el 
segell de la Reserva de la Bi-
osfera com a empreses turísti-
ques compromeses. El cònsol 
major, Josep Àngel Mortés, va 
expressar el seu agraïment i es 
va mostrar satisfet davant la 
iniciativa a la reunió de la taula 
de dinamització, que va tenir 
lloc ahir. A la sala del Consell 
de Comú van ser-hi presents 
els principals actors de la par-
ròquia, amb representació del 
sector hoteler, agrícola i arte-

sà, a més del director de l’esta-
ció d’Ordino Arcalís.

Segons es va explicar, els 
segells permetran fer una co-
municació més efectiva i inte-
gradora dels valors que implica 
formar part de la Reserva de 
la Biosfera. A més, permetrà 
a les empreses mostrar el seu 
compromís amb la sostenibi-
litat i col·laborar professional-
ment en xarxa. El pròxim 15 
de juny es reprendrà el curs 
d’informador de la Reserva de 
la Biosfera, obert a la partici-
pació de totes les empreses que 
vulguin formar-ne part. Amb 
aquest alineament, productes 
i empreses guanyaran un fet 

diferenciador per atraure nous 
públics sensibilitzats amb les 
polítiques de sostenibilitat. 
Mortés s’ha referit a la unió 
dels actors com la millor mane-
ra de promocionar el territori 
amb aquests dos segells.

La sol·licitud del segell es 
podrà fer al servei de Tràmits 
i caldrà adjuntar una petita 
memòria de l’entitat. Els pro-
ductors i les empreses ja han 
rebut tota la documentació per 
a l’adhesió, a més de prendre 
consciència del seu rol com a 
actors principals de la Reserva 
de la Biosfera.

A la trobada, es van pre-
sentar els principals esdeve-
niments que tindran lloc a 
Ordino aquest estiu, a més 
d’exposar alguns dels projectes 
que es treballen des de la con-
selleria de Turisme, com el pro-
cés de candidatura per obtenir 
el segell Best Tourism Villages, 
atorgat per l’OMT.

El refugi de Sorteny i 
Secnoa, primers interessats 
en el segell de la biosfera

Ordino

Redacció
andOrra la vella

Investigadors d’Andorra Recerca 
+ Innovació han començat a re-
partir en boscos de Sant Julià de 
Lòria i Andorra la Vella diverses 
trampes per poder dur a terme 
el monitoratge de la papallona 
del boix (Cydalima perspecta-
lis), una espècie de papallona 
nocturna invasora que “s’està 
començant a assentar al país”.

La papallona del boix prové 
de l’est asiàtic i va arribar a Eu-
ropa el 2007. A Catalunya, on 
ha tingut una propagació “molt 
agressiva i notòria”, no se la va 
detectar fins al 2014 i segons 

s’explica des de l’ARI en un fil a 
Twitter, al Principat no s’ha ob-
tingut una “observació regular” 
de la papallona del boix fins fa 
un any. Amb tot, per ara no ha 
causat afectacions al boix, un 
arbust del qual les erugues s’ali-
menten voraçment arribant a 
una “defoliació general que pot 
arribar a causar la mort de l’ar-
bust”.

Així, l’ARI, en col·laboració 
amb el Comú d’Andorra la Vella, 
du a terme un monitoratge pre-
ventiu per detectar l’arribada 
de la papallona i poder conèi-
xer quina fenologia adopta en 
territori pirinenc. El seguiment 

és a través de la instal·lació de 
trampes que es visiten setma-
nalment i que, concretament, 
s’han repartit a la zona del solà 
de Sant Julià Fontaneda i a En-
clar.

Per tal de no alterar els mos-
trejos, des de l’ARI es demana 
a la població que no toqui les 
instal·lacions, i alhora s’aclareix 
que ni les erugues ni la papallo-
na del boix són problemàtiques 
per als humans, però sí que cau-
sen molèsties importants en 
concentrar-se en gran abundàn-
cia a punts de llum, per la defoli-
ació del boix i per la presència de 
grans quantitats de filaments.

L’ARI inicia el seguiment de la 
papallona del boix per 5è any
Es demana a la població que si troben les trampes instal·lades no les manipulin

Control

Una de les trampes utilitzades per l’ARI per fer seguiment de la papallona del boix.

arI

Redacció
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Coincidint amb l’època on es reprenen les activitats de pesca, les empreses distribuïdores d’electricitat us recorden que:

         Pescant cal allunyar-se de les línies elèctriques. La proximitat de la canya a una línia pot propiciar una descàrrega elèctrica.

          S’ha de tenir en compte que moltes canyes de pescar contenen materials conductors de l’electricitat, com les fibres de carboni, 
         per exemple.  
        

No toqueu mai un cable elèctric caigut. Aviseu immediatament a l’empresa distribuïdora d’electricitat afectada als telèfons 
següents:

FEDA: Canillo, Encamp, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany al      145
MÚTUA ELÈCTRICA: Sant Julià de Lòria al         741 700 / 353 800 
NORD ANDORRÀ, S.A: La Massana i Ordino al                       738 445 / 322 286 
SERCENSA: Pas de la Casa al                                                                 732 103 / 755 095

En cas que un giny o un objecte hagi quedat bloquejat amb un cable elèctric no el toqueu fins que els tècnics de l’empresa distribuïdora 
d’electricitat ho autoritzin.

CONSELLS DE SEGURETAT PER ALS PESCADORS

L’edició 2023 de la Ruta de la 
Tapa ha batut tots els rècords 
des que se celebra i ha superat 
àmpliament la millor xifra his-
tòrica de vendes fins ara, que 
eren les 6.200 de l’edició 2022. 
Enguany, amb un format di-
ferent i amb dos dies menys, 
entre els 12 restauradors adhe-
rits han venut 9.829 tapes, ha 
informat el Comú de Sant Julià 
mitjançant un comunicat. En 
aquesta ocasió, l’organització va 
decidir fer 12 dies seguits, del 

9 al 20 de maig, amb l’excepció 
del diumenge 14 i el dilluns 15, 
en lloc de tres dies durant qua-
tre caps de setmana. 

L’any passat es va assolir el 
rècord històric de les 13 edi-
cions celebrades fins la data 
degut en part a la sortida de la 
pandèmia i les poques restric-
cions sanitàries que encara es-
taven en vigor. “La gent tenia 
ganes de sortir després de tots 
els entrebancs que vam haver 
de viure durant el temps de la 
COVID-19”, van manifestar des 
del departament de Turisme del 

Comú de Sant Julià de Lòria.
Igualment, es considera que 

el factor determinant en aquest 
augment tan significatiu ha es-
tat la idea de fer venir una co-
lla d’influencers dues setmanes 
abans de l’inici de la Ruta i man-
tenir-la durant el temps que ha 
durat. El progressiu increment 
en el nombre de tapes des que 
es va donar el tret de sortida a 
la iniciativa l’any 2010 és una 
mostra inequívoca que és una 
activitat plenament consolida-
da i fins i tot esperada pel públic 
en general.

La Ruta de la Tapa assoleix el 
rècord i ven més de 9.800 plats
Es considera que la idea de fer venir influencers ha estat un factor determinant

Sant Julià de Lòria

Una de les tapes que s’ha pogut degustar en aquesta edició.

AgèncieS
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Petit brot de Covid-19 a la 
residència Sant Vicenç d’En-
clar. Segons es a explicar des 
del Govern, un total de 27 
padrins han estat afectats per 
aquesta malaltia, la majoria 
d’ells són asímptomatics o 
tenen símptomes lleus i cap 
s’ha trobat en una situació de 
risc.

Des de l’Executiu es va in-
dicar que es tracta de la conti-
nuïtat d’uns contagis que van 
començar a detectar a princi-

pis de mes, de fet en va parlar 
encara el ministre de Salut 
sortint, Albert Font, en l’últi-
ma compareixença que va fer 
davant la premsa, i que en cap 
cas ha suposat cap incidència 
greu. 

A hores d’ara el nombre 
de positius van a la baixa i la 
previsió de Salut és que com 
a molt tard d’aquí a una set-
mana ja no quedi cap resident 
amb la malaltia. Segons es va 
indicar, tots residents estan 
negativitzant a un ritme molt 
ràpid. 

L’ocupació hotelera del cap 
de setmana passat va superar 
el 58% de mitjana, concreta-
ment va ser del 58,17%, se-
gons les dades facilitades ahir 
per la Unió Hotelera d’Andor-
ra (UH)

Pel que fa als registres ob-
tinguts del 15 al 21 de maig 
es va assolir un 38,20% de 
mitjana. Es tracta de l’índex 
d’ocupació mitjana més elevat 
assolit fins ara durant el mes 

de maig, ja que en la primera 
setmana del mes (de l’1 al 7) 
es va arribar a un 37,33% i en 
la segona (del 8 al 14), a un 
36,97%.

Segons el director de la 
Unió Hotelera, Jordi Pujol, es 
tracta de “dades molt normals 
per aquest període”, tenint 
present que el sector es troba 
en temporada de baixa afluèn-
cia turística, i “molt similars a 
la setmana anterior”. De mo-
ment no va indicar que hi hagi 
d’haver canvis.

27 padrins amb Covid-19 
a Sant Vicenç d’Enclar

L’ocupació hotelera del cap 
de setmana supera el 58%

Salut

Turisme

Redacció
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Pirineus

Saldar el que considera un deu-
te històric amb els petits nuclis 
de població, on al seu dia –po-
sem els anys setanta– els ve-
ïns es van vendre la fusta dels 
boscos, per exemple, per cons-
truir les carreteres d'accés. Hi 
ha exemples com Vilanova de 
Banat o Taús. Aquesta és una 
de les propostes que abandera 
Compromís pel Pirineu en clau 
de comarca. La defensava Jordi 
Nadal (segon a la llista d'Alàs i 
Cerc) al darrer ple del Consell 
Comarcal del mandat caducat, 
posant-hi també sobre la taula 
un altre desavantatge dels po-
bles petits: són els municipis els  
que han d'afrontar les despeses 
d'arranjament de les vies d'ac-
cés, si més no, aportant el 25% 
del cost que completa l'aporta-
ció del CCAU. "Per exemple, per 
asfaltar la carretera a la Basti-
da, si l'ajuntament ha de posar 
60.000 euros, li suposa una pe-
tita fortuna", recorda. A banda, 
insisteix en el greuge, en aquest 
cas amb poblacions més grans: 
"És que dels accessos a la Seu o 
a Barcelona se n'han d'ocupar  
aquests Ajuntaments?" 

Afegides a cavalls de batalla 
dels últims anys, com la manca 
de depuradores d'aigües residu-
als, en què ha incidit i incideix 
Toni Mas Buchaca, company de 
files a la plataforma socialista, 
Nadal apunta aquestes priori-
tats, o "deures pendents" del 
Consell Comarcal per al man-
dat que s'obre. Un període que, 
confia, ha de ser més estable 
"que aquest desastre d'haver 
tingut tres presidències en qua-
tre anys", després de la dimissió 
de  Miquel Sala i el relleu entre 
Josefina Lladós i Martí Riera. 
Advoca per un cicle "amb més 
alçada política" al CCAU i "que 
es deixi de fer un mal ús del 
consell d'alcaldes". 

Entrar al Consell Comarcal és 
un dels reptes de les CUP, recor-
da Gisela Sellés, alcaldessa en 
funcions i cap de llista a Cava. 
"Crec que en tenim possibilitats, 
i això ens donarà l'oportunitat 

de conèixer les dinàmiques de 
treball" de l'administració co-
marcal, tan important, recorda, 
per als petits municipis, on ha 
de prestar serveis bàsics. 

aigua i residus
En clau de comarca, el progra-
ma dels cupaires incideix en les 
polítiques d'habitatge (Sellés 
explica que malgrat els pocs re-
cursos, a Cava estan en procés 
de rehabilitació de pisos dedi-
cats a lloguer social), "la cons-
ciència de l'aigua i dels residus" 
i la millora en serveis com el 
transport públic, més freqüèn-
cies en el transport a demanda 
que ja funciona, i les telecomu-
nicacions. Encara que revertir 
el despoblament es plantegi 
com un repte molt complicat, 

admet, "es tracta que la vida no 
es faci tan difícil" a les petites 
poblacions. 

Des d'ERC, Carme Lostao 
(candidata i alcaldessa fins ara 
d'Oliana) destaca el projecte 
Camina Pirineus com un actiu 
important per a la comarca. "El 
pla de camins també és molt 
important, en municipis amb 
molts quilòmetres de vies, i 
aquí és vital l'ajuda del CCAU", 
recorda. En el capítol d'infraes-
tructures viàries, apunta a in-
versions concretes, com el camí 
de les Anoves, que suposarà uns 
150.000 euros. A banda, recor-
da que s'està treballant en la de-
puradora de Montferrer i, entre 
les prioritats, aspectes centrats 
en l'atenció a les persones, amb 
la signatura del nou contracte-

programa, destaca, que amplia 
els serveis, especialment amb 
el d'orientació i assessorament 
a les famílies, "molt demanat". 

Les polítiques d'habitatge, 
hi afegeix Lostao, són una altra 
de les preocupacions i on s'han 
d'esmerçar els esforços. "Tot i 
que en Ajuntaments com Olia-
na, on no vam viure la bombo-
lla immobiliària, ara tampoc no 
tenim habitatge construït" i fer-
ho suposa tot un repte. 

projecte comarcal "clar"
Junts convocava ahir al matí un 
acte davant el Consell Comarcal 
per reivindicar-se com “l’única 
força política amb un projecte 
comarcal clar”. Josefina Lladós, 
alcaldessa de Ribera d'Urgellet 
i presidenta del CCAU durant 

dos anys, assegurava que  “l’Alt 
Urgell no tornarà a recuperar la 
posició de lideratge i model que 
havia sigut fins no fa pas gaire 
temps si la gent de Junts no 
tornem a recuperar la majoria 
al Consell, ho tinc claríssim”.

L’atenció a les persones és un 
dels eixos principals a treballar 
en clau comarcal, va detallar, 
com també ho és el sanejament, 
doncs encara hi ha molts pobles 
sense depuradores i l’Agència 
Catalana de l’Aigua espera que 
s’hi avanci. També treballar 
per la transició energètica i les 
energies renovables, serveis 
bàsics, fixació de la població, 
desenvolupament econòmic i 
gestió dels boscos són elements 
comuns destacats  des de Junts 
per als 19 municipis.

La comarca també se la juga
De les depuradores –cavall de batalla durant els últims quatre anys al Consell Comarcal– a les infraestructures viàries, 
l'atenció a les persones i mesures per frenar el despoblament, la batalla electoral també és crucial als pobles de l'Alt Urgell

a. d.  
la seu d'urgell

L'arrelament de la gent al territori, evitar el progressiu despoblament, és un dels reptes reconeguts per tots els partits en lliça. 

bondia

eleccions municipals 28 de maig 2023

un període més 
estable i amb 
més alçada 
política al ccau, 
reclama Nadal

Sellés confia 
en l'accés de la 
cup al ccau per 
treballar des de 
dins

per a lostao, les 
infraestructures 
viàries són un 
dels capítols 
prioritaris

lladós es fa 
garant de 
"recuperar el 
lideratge" de la 
comarca
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Cultura

Qualsevol que hagi tingut mai 
el temps, les ganes i la curiositat 
de furgar en la cosa patrimonial 
d’aquest país nostre sap per ex-
periència que allà sota, per poc 
que grati, sempre hi apareix un 
llibre, una monografia, un ar-
ticle, una observació, una refe-
rència pionera de Pere Canturri 
(1935-2015). Ja es pot tractar 
de grans fites del patrimoni ar-
tístic –des del roc de les Bruixes 
fins a la Balma de la Margineda, 
passant per les pintures murals 
de Sant Martí de la Cortinada o 
el Crist d’estuc de Sant Joan de 
Caselles, per dir només quatre 
descobriments que porten la 
seva firma– com d’episodis apa-
rentment menors de la nostra 
història, des de l’origen del rec 
del Solà de la capital a la desa-
parició del poble del Fener, la 
llegenda de les argolles de Car-
lemany, les jornades andorranes 
de l’arquitecte Cèsar Martinell, la 
llista de colomers que no fa tant 
s’aixecaven als nostres pobles i 
camps, i naturalment, les falles 
de Sant Joan.

Canturri va ser un pioner 
de quasi tot quan quasi tot, és 
cert, estava per fer, un tastao-
lletes que va tocar tots els pals: 

arqueòleg, historiador, etnòleg, 
folklorista, restaurador, col-
leccionista, gastrònom i també 
gestor cultural –a la Junta de 
Cultura, a Patrimoni Artístic i 
entre el 1994 i el 1998, al capda-
vant del ministeri– que només 
tenia dues dèries al cap: la famí-
lia i el patrimoni artístic. D’aquí 
el sobrenom que es va guanyar: 
el Pere dels Ossos. Per tot això, 

i molt més que poden trobar a 
l’estupenda Miscel·lània que un 
grapat d’amics, col·laboradors i 
deixebles li va consagrar el 2018, 
Velles Cases ha donat el nom del 
mestre al nou premi que la junta 
de l’entitat va presentar ahir en 
societat.

Una sensacional iniciativa, 
que honora Velles Cases i que ret 
homenatge a qui en va ser tam-

bé vicepresident, com recordava 
ahir la seva vídua, Rosita Cam-
pos. I més oportú impossible, 
perquè es tracta precisament de 
reconèixer la iniciativa privada 
en la “conservació i valorització” 
del nostre patrimoni cultural, 
deia ahir el president de l’entitat, 
Robert Lizarte. Serà un guardó 
honorífic, una escultura creada 
per Íngrid Forell, amb la silueta 

de Canturri projectada sobre el 
Roc de les Bruixes, que es conce-
dirà amb periodicitat biennal a 
les “persones o institucions pri-
vades que dediquen una especial 
atenció a la protecció, conserva-
ció, reconstrucció, rehabilitació 
o col·lecció del patrimoni cultu-
ral d’Andorra”. Els candidats els 
proposarà el jurat, integrat per 
dos membres de Velles Cases, 
dos tècnics de Patrimoni, un ar-
quitecte, un especialista en l’art 
i l’artesania andorranes, i un 
membre de la família Canturri, 
hi haurà dues categories, béns 
mobles (col·leccions de llibres, 
documents, obres d’art de te-
màtica andorrana, objectes de la 
vida tradicionals de la pagesia) i 
immobles (bordes, cases, eres, 
colomers, serradores, molins, 
cabanes feixes, murs, orris, ora-
toris, capelles), i els primers gua-
nyadors es coneixeran el novem-
bre que ve.

Ara només queda desitjar-li 
una llarga i fructífera vida al nou 
guardó, i que no li passi com a la 
beca d’investigació històrica ins-
tituïda el 2017 pel Cehip i bate-
jada amb la millor de les volun-
tats amb el nom del nostre home 
d’avui, i que es va dotar tan sols 
dues edicions, abans de desapa-
rèixer sense deixar rastre.

El Pere dels Ossos té premi
Velles Cases dona el nom de Canturri, pioner en l’estudi, difusió i protecció del patrimoni, al nou guardó de l’entitat

Divulgació

A. L. 
encamp

La vídua de Canturri, Rosita Campos, observa el trofeu, amb la silueta de Canturri projectada sobre el Roc de les Bruixes.

chipiron

El premi està bé, ningú no ho 
discutirà, però la millor manera 
de retre homenatge a Pere Can-
turri és divulgar-ne una obra 
molt fragmentària, escampada 
en multitud d’articles, fulle-
tons i llibres sovint col·lectius 
molts dels quals d’accés difícil 
o directament impossible. Per 
això té especial interès un pro-
jecte que Velles Cases vol tenir 
materialitzat el curs que ve: la 
digitalització de les quatre na-
dales monogràfiques amb què 
l’entitat tenia la bona pensada 
de felicitar els socis a principis 

dels anys 90, quan Cantur-
ri n’era el vicepresident. Són 
quatre volums de dimensions 
reduïdes que combinen la con-
cisió, el caràcter radicalment 
inèdit de les matèries que pro-
posa i una claríssima vocació 
etnològica: Els colomers i palo-
meres andorrans (1991), Sants 
de la nostra devoció (1993), Els 
noms de casa andorrans (1994) i 
El misteri de les anelles i argolles 
d’Andorra (1995). Poden sonar 
avui a cosa sabuda, però és que 
estem parlant de tres decennis 
enrere, quan no s’havia escrit 

ni una línia sobre els nostres 
colomers, per exemple. La mo-
nografia de Canturri és encara 
avui referència per a l’estudi 
d’aquests peculiars exemples 
d’arquitectura vernacular.
 Això serà el curs que ve. A 
partir de la tardor Velles Cases 
començarà a celebrar el 40è 
aniversari amb un cicle de con-
ferències sobre la història i el 
patrimoni local. Serà un tastet 
del programa que la junta està 
preparant, amb el suport dels 
prop de dos centenars de socis 
que té avui l’entitat.

Velles Cases digitalitzarà les 
nadales monogràfiques de Canturri

Canturri va escriure quatre nadales: hi falta ‘Colomers i palomeres d’Andorra’.

màximus
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Se’n recorden de Maurici Bell-
munt, oi? El nostre cantautor 
més singular, l’au més rara que 
ha donat el nostre panorama 
musical. Va traspassar el de-
sembre del 2020 i sempre hi 
ha una bona excusa per reivin-
dicar-lo. Aquesta ocasió són els 
deu anys del Jambo, que celebra 
l’efemèride amb un espectacle a 
càrrec de l’ONCA, que versiona-
rà en format clàssic deu bandes 
i cantautors locals, des de Quim 
Salvat, Lluís Cartes i Juli Barre-
ro fins a Four Flags, Green Note 
i Marta Knight. Albert Gumí 
n’ha preparat els arranjaments 
per a orquestra de cambra, tots 
ells aniran desfilant per l’esce-
nari quan els toqui, i la cirereta 
de tot plegat serà el tema final, 
Barquets a mitja mar, de Bell-
munt, que cantaran tots junts.

Serà el 17 de juny a la Plaça 
del Poble, convertida en epi-
centre musical d’un festival que 
s’ha fet definitivament gran. 
Aquesta edició hi desfilaran sei-
xanta bandes locals, seixanta, al 
llarg de tres dies, del 15 al 17 de 

juny, i repartits en mitja dotze-
na d’espais del centre històric 
de la capital, des d’Anna Maria 
Janer al cap de Carrer, la plaça 
Guillemó i les placetes Monjó i 
Sant Esteve. El cartell interna-
cional l’encapçalen els britànics 
The Hanging Stars, banda lon-
dinenca que practica una cosa 
molt semblant al country però 
amb aires del Tàmesi, i les dues 
pastilletes francòfones: The 
Buttshakers, blues i rythm de 
qualitat, i Charlotte Fever, elec-
tropop molt a la francesa. Aten-
ció també a dues de les artistes 
revelació de l’underground 
català, Maria Jaume i Carlota 
Flâneur. Per als més petits de 
la casa, el Jambo Kids i Lali Be-
Good, i atenció al Jambo Esco-
la, reservat als alumnes de les 
escoles de música.

La programació la completen 
noms com Robzow, Oscar Baba-
ni, Titu Martí, Al Toque, Waver, 
Rokyo, Un sábado cualquiera, 
Madam, Frank Morais, Km o, 
Lia Sampai, Lady Scarlett, El úl-
timo Toscano, Antònies Dark-
ness, Makuka i los Afronautas i 
Old School.

El Jambo versionarà deu 
bandes en format clàssic i 
evocarà Maurici Bellmunt

Festival

Bellmunt, el 2019, quan L’Espai va publicar ‘Un munt de coses bones’.

Redacció
andorra la vella

El cine en català arrasa. Com a 
mínim des que a l’abril el minis-
teri de Cultura i Illa Carlemany 
van engegar el nou programa 
per fomentar l’assistència a les 
pel·lícules que s’emeten VO ca-
talana, doblades o subtitulades 
a la llengua oficial. El ganxo, re-
cordin, consisteix a subvencio-
nar directament les entrades, 
que des d’ara es poden adquirir 
a taquilla al preu únic de 4 eu-
ros, sigui dia laborable o festiu. 
L’espectador ha beneït el nou 
sistema, fins al punt que en 
tan sols dos mesos, entre el 5 
d’abril i el 21 de maig, s’han ve-
nut 2.250 entrades de les dues 
pel·lícules que s’han estrenat 
en català, Super Mario Bros i Un 
cel de plom.

La xifra s’ha de posar en 
context per entendre l’èxit de 
la iniciativa: durant tot el curs 
passat es van repartir 2.050 
invitacions per a les dotze pel-
lícules en la llengua oficial que 

preveia el programa aleshores 
vigent. Tan sols se’n van utilit-
zar tres de cada vuit. I això que 
s’oferien de forma gratuïta. És 
clar que el sistema era pelet ro-
cambolesc: calia enviar un SMS 
o retirar l’entrada als centres 
d’autoaprenentatge. Però no 

funcionava, això era evident, i 
al ministeri li va costar tretze 
anys, tretze, corregir-ho. Ara 
sí que sembla haver encertat 
amb la tecla correcta. És clar 
que tan sols portem dos mesos 
i dues pel·lícules. Però des de 
Política Lingüística ho tenen 
clar: “Aquestes dades demos-

tren l’èxit de la iniciativa, ja 
que l’objectiu del nou conveni 
és facilitar l’accés a l’oferta cul-
tural en la nostra llengua, i s’ha 
aconseguit. Aquestes xifres de-
mostren, a més, que el cine en 
català té una gran audiència 
potencial, tenint en compte 
que les sessions del títol més 
comercial, Super Mario Bros, es 
projecten en franges horàries 
que no són l’hora punta”.

Segons el nou conveni, el 
ministeri destinarà cada any 
una partida de 30.000 euros a 
subvencionar el cine en cata-
là, de manera que, com ja s’ha 
dit, l’entrada a taquilla li surti 
a l’espectador per 4 euros. La 
diferència amb el preu de mer-
cat la cobreix la subvenció. De 
moment, l’acord preveu una 
estrena mensual, dotze l’any. 
Però si la partida s’esgota, Cul-
tura ja ha advertit que buscarà 
altres vies per seguir finançant 
el cine en català: “esperem que 
sigui així. En aquets cas el que 
voldríem és morir d’èxit”.

El cine a 4 euros arrasa
Les pel·lícules en català han venut més entrades en dos mesos que en tot el 2022

audiovisual

A. L.
andorra la vella

‘Super Mario Bros’, el clàssic dels anys 80 convertit en blockbuster, va estrenar a l’abril el nou programa per fomentar el català al cine.

universal

Cultura destina 
30.000 € anuals 
a subvencionar 
dotze pel·lícules 
en català

Premi Lauredià i Illa Diada de l’Acordió
Del 2 al 4 de juny del 2023

SI TOQUES L’ACORDIÓ O FORMES PART D’ALGUNA FORMACIÓ
ON HI HAGI AQUEST INSTRUMENT, ET POTS INSCRIURE AL CONCURS 

D’ACORDIÓ QUE ES CELEBRARÀ EL DIUMENGE 4 DE JUNY,
A LA CASA COMUNA DE SANT JULIÀ DE LÒRIA.

TAMBÉ US PODEU INSCRIURE AL TALLER D’INICIACIÓ AL JAZZ
A CÀRREC DEL PROFESSOR JAVIER LÓPEZ JASO.

LA DIADA DE L’ACORDIÓ ACULL DIFERENTS CONCERTS
A LA PLAÇA DE LA GERMANDAT, AIXÍ COM ACORDIONISTES

AL JARDÍ DE LA CASA COMUNA.

PER A MÉS INFORMACIÓ: www.plidacordio.com o info@plidacordio.com
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Classificats
IMMOBLES

BUSQUES PIS? Príncep Benlloch, 8-1r 
AD500 Andorra la Vella

acg@acg.ad
Tel. 806 266

Descobreix tota la nostra 
oferta a www.acg.ad

PÀRQUINGS 
• Pàrquings cèntrics a Andorra la Vella. Zona plaça de la Sardana. Preu a consultar 
• Parquings  a Andorra la Vella, costat hotel President.  Preu a consultar   
• Pàrquing a Escaldes-Engordany. Zona Ctra. d’Engolasters. (Con. Res. Els Roures). 120 €
ANDORRA LA VELLA
Ref.: 2302401 Local, parades al mercat dels Marginets ben situades. 300 € 
Ref.: 5480548 Casa adossada amb vistes, 4 hab., 3 b. (2 suites), inclou pq. doble, zona Comella. 3.000 €
ESCALDES -ENGORDANY 
Ref.: 2307274 Pis d’1 hab. 1 bany, menjador amb terrassa, cuina oberta amb barra americana totalment 
equipada. 700 € 
LA MASSANA 
Ref.: 2300290 Pis d’1 habitació, 1 bany, menjador amb cuina americana, totalment moblat, pq. 700 €
Ref.: 2300299 Estudi totalment moblat i equipat. Planta baixa, per la zona de l’hotel Sant Gothard. 500 €
Ref.: 4704020 Temporada, estudi moblat i equipat, per la zona de l’hotel Sant Gothard. 500 €
Ref.: 4704021 Temporada, estudi moblat i equipat, per la zona de l’hotel Sant Gothard. 450 €
Ref.: 2450401 Pis d’1 habitació, 1 bany, menjador amb cuina americana, totalment moblat. 700 €
ORDINO 
Ref: 3480003 Estudi ampli moblat i equipat, molt a prop del centre esportiu d’Ordino. 500 €
CANILLO  
Ref: 3300101 Temporada, pis amb mobles d’1 hab., 1 hab. altell, 1 bany, cuina americana, ampli menjador amb 
pàrquing. 1.200 €
Ref: 3300102 Temporada, pis moblat de 2 hab., 1 hab. altell amb pq. a prop de pistes. 1.400 €
Ref: 4910011 Temporada, pis moblat d’1 hab. al Tarter. 700 €

    VENDA 
ANDORRA LA VELLA
Ref: 2452023 Pis de 3 h., cèntric de 120 m2, 1 bany, 1 lavabo, menjador, safareig i pq., zona Andorra 2000. 575.000 €
ESCALDES-ENGORDANY
REF: 2320023 Dúplex de 121 m2, 2 h. dobles, 2 banys, menjador amb vistes i un altell. Tot exterior. Pq. 490.000 €
INCLES
Ref: 3220510 Dúplex moblat de 90 m2, 2 hab., 2 banys, cuina, menjador amb llar de foc, inclou pàrquing i 
traster, situat a Incles. 190.000 €
SOLDEU
Ref: 3220804 Apartament de 85 m2, 3 hab., 2 banys, cuina, safareig, saló menjador amb llar de foc i terrassa, 
inclou pàrquing i 2 trasters. 325.000 €

LLOGUER 
D’APARTAMENTS

Encamp
vaqueroa104@gmail.com

Tel. 875 875 (9:00 a 17:00 h)

  

SANT JULIÀ Pis d’obra nova en zona 
tranquil·la i residencial al poble de Nagol. 
A pocs minuts del centre de Sant Julià 
de Lòria. Immoble de 97 m2 aprox. amb 
rebedor, ampli saló menjador amb llar 
de foc i sortida al balcó amb sol i vistes 
de 3,85 m2, cuina oberta completament 
equipada amb vitro, forn, microones, ren-
taplats i nevera. Safareig amb rentadora i 
assecadora. La zona de nit disposa d’un 
dormitori suite amb bany complet, dos 
dormitoris dobles (tots els dormitoris amb 
armaris encastats) i un bany complet. 
Terra de parquet laminat a tot l’habitatge 
a excepció dels banys, que són de gres 
porcellànic, persianes elèctriques, fi nes-
tres de PVC amb triple vidre. Terra radiant. 

El preu inclou dues places d’aparcament. 
Entrega de claus segon trimestre 2024. 
Ref. 5602 - PREU: 388.000 €

ARINSAL Pis molt maco situat en una zona 
tranquil·la d’Arinsal, al costat del centre 
del poble amb tots els serveis. Consta de 
82,15 m2, rebedor, 1 lavabo de cortesia, 2 
habitacions dobles amb armaris encastats 
i exteriors, 1 bany complet amb banyera, 
cuina separada amb safareig i un ampli 
saló menjador amb llar de foc, sol i vistes. 
Terra de parquet, bigues de fusta al sostre, 
en perfecte estat de conservació. El preu 
inclou plaça d’aparcament i traster. REF. 
5578 - PREU: 310.000 €

SANTA COLOMA Pis en una zona tranquil-
la de Santa Coloma amb 93 m2, 3 dormi-
toris (2 dobles i 1 individual) 2 banys com-

plets, cuina tancada, ampli saló menjador 
molt assolellat. El preu inclou una plaça 
de garatge. REF. 5590 - PREU: 330.000 €

L’ALDOSA Apartament dúplex situat al 
tranquil poble de l’Aldosa de 130 m², a la 
planta baixa hi trobem un rebedor, un bany 
amb plat de dutxa, un dormitori doble, cui-
na tancada amb possibilitat de poder obrir, 
saló menjador amb llar de foc i sortida a 
la terrassa de 15 m2 amb sol i vistes. A 
la part superior, hi trobem dos suites amb 
bany complets i un altell com a despatx. El 
preu inclou dos places d’aparcament. REF. 
1630 - PREU: 590.000 €

ARINSAL Plaça d’aparcament a l’entra-
da d’Arinsal ubicada en edifi ci a peu de 
carretera. Bon accés! REF. 5569 - PREU: 
23.000 €

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

www.fercamp.com
ARINSAL - LA MASSANA

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

VENDA

C/ Na Maria Pla, 2-6 · AD500 Andorra la Vella · Andorra
Tel.: +376 88 66 88 · andorra@engelvoelkers.com 

www.engelvoelkers.ad

Finest Real Estate Andorra

Les Aubes 
d’Ordino-
Spa&Wellness 
promoció
ORDINO

ID. D-000I6I

Preu: des de 467.000 € 
 fi ns a 860.000 €

20 m

des de 76 i fi ns a 126 m2

des de 8 i fi ns a 106 m2

des de 2 fi ns a 3

des de 2 fi ns a 2

2

 
OBRA N

OVA

FABULOSA CASA DE 
4 HABITACIONS (2 SON SUITES)

SITUADA A LA ZONA DE LA COMELLA
PREU: 3000 € - TEL.: 321 248

ES LLOGA 
LOCAL

AVINGUDA DEL 
PESSEBRE

IDEAL PER UNA 
GRANJA

TEL. 322 707

PIS CÈNTRIC 
DE 120 m2, 3 HAB. 

2 BANYS I PÀRQUING

SITUAT PER LA ZONA 
ANDORRA 2000

PREU: 575.000 €

TEL: 321 248
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Ref. Torre Zenit 
Escaldes - Engordany

Habitatges de luxe amb ubicació exclusiva al centre 
d’Andorra en construcció. Habitatges a partir de 71 m2 
que disposen d’amplis salons-menjadors amb cuina 

oberta i sortida a terrasses de 8 m2 fi ns a 180 m2. 
Les zones de nit estan distribuïdes amb 2 dormitori 

fi ns a 5 dormitoris doble i d’1 fi ns a 5 banys. Disposen 
d’armaris encastats, calefacció de terra radiant, aire 

condicionat, domòtica i moltes altres comoditats. 

ÚLTIMES UNITATS DISPONIBLES   

d’Andorra en construcció. Habitatges a partir de 71 m

www.cisa.ad
 cisaandorra ·  CISA.Andorra ·  immobiliariaandorra · comercial@cisa.ad

Tel.: (+376) 737 373 · Av. Sant Antoni, 32 · AD400 la Massana · ANDORRA

Ref.: R1185 Oportunitat! Pis per invertir amb bona ubicació. 
Consta d’un bonic i lluminós saló menjador amb accés 
a un petit balcó des del qual es pot gaudir d’unes vistes 
meravelloses de la vall i de sol tot el dia, una petita cuina 
oberta i totalment equipada, un bany complet amb 
banyera, i  fi nalment, una petita zona oberta de descans 
amb armaris encastats. Si estàs buscant una propietat 
al centre d’una de les parròquies més emblemàtiques 
d’Andorra, aquesta és la teva. Preu: 115.500 €

Ref.: S0065 Parcel·la ben ubicada per a la construcció 
de xalet. Està situada a una de les urbanitzacions més 
boniques del Principat. Gràcies a les espectaculars vistes i  
la bona orientació, que fa que es pugui gaudir de sol tot el 
dia, és una oportunitat única per construir la casa que tant 
esteu desitjant. La construcció seria d’un xalet independent 
amb la característica d’estar a 10 minuts en cotxe del centre 
d’Escaldes-Engordany. Si voleu saber-ne més, contacteu 
amb el nostre equip de professionals. Preu: 652.000 €

Ref.: R1182 Fantàstic pis en zona residencial amb 
terrassa i vistes a la muntanya. Aquest immoble, situat a 
la parròquia de Canillo, és una oportunitat per viure a la 
natura. Consta de 2 habitacions, 1 bany, pàrquing i traster. 
També hi trobareu una terrassa de 48 m2 amb unes vistes 
espectaculars i sol de tarda. Si esteu buscant un pis en una 
zona tranquil·la, però a prop de tots els serveis, aquesta 
podria ser la propietat adequada. Preu: 312.000 €

Ref.: 2216 Oportunitat!! Casa adossada ideal per viure a 
la natura, amb l’avantatge d’estar a 5 minuts en cotxe del 
centre d’Andorra la Vella. Aquesta casa adossada consta de 
5 plantes, un garatge per 3 cotxes i un traster. La propietat 
té 239 m2, amb un jardí privat de 42 m2 amb una terrassa 
de 28 m2. És una propietat molt completa, amb unes 
prestacions immillorables. Calefacció de gasoil individual. 
Si creus que potser la  casa dels teus somnis, vine i contacta 
amb el nostre equip de professionals. Preu: 1.160.000 €

Ref.: L0762 Ubicació exclusiva que no pots deixar passar. 
Si estàs a punt d’emprendre un negoci, aquí tens el local 
que busques. Situat al centre de la Massana, amb totes 
les prestacions per posar qualsevol negoci, sigui quin sigui 
el teu sector. Ara pots contactar amb el nostre equip de 
comercials i venir a veure’l.  Preu: 400.000 € 

Ref.: R1183 Pis davant de les pistes d’esquí Grandvalira 
Resort. Una ubicació immillorable per als amants de 
l’esquí, la muntanya i la natura. Aquest immoble consta de 
2 habitacions amb armaris encastats i 2 banys complets. 
Calefacció, pàrquing, traster. Si estàs buscant un pis per 
invertir o per viure-hi tot l’any, posa’t en contacte amb el 
nostre equip i t’explicarem tot el que necessites per fer 
realitat el teu somni. Preu: 265.000 €
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RESIDENCIAL
LES MOLLERES

3 DORMITORIS

2 BANYS 

A PARTIR DE 90 m2

D E S C R I P C I Ó

PLACES D'APARCAMENT I
TRASTERS DISPONIBLES

00376 828878 / 626 908

grp@andorra.ad

www.attic.ad

ESCALDES
ENGORDANY

C/ Pere d'Urg, 10-12, Ed. Mont-Ducal, 4t 8, 
AD500 Andorra la Vella

Tel.: 860 260
infoimgest@gmail.com ·  www.imgestsl.com

SANT JULIÀ 
DE LÒRIA 

Pisos de 3 i 4 
habitacions 
en venda, 
de 100 m2, 
a partir de 
272.000 €

ESCALDES-ENGORDANY
TERRENY a la zona 

residencial CAN 
DIUMENGE 2 parcel·les de 

1.099 m2 i 1.820 m2

CONSULTEU-NE EL PREU

LLOGUERS 
Andorra la Vella, local, 

79 m2. 875 €/mes
Andorra la Vella, 

local molt cèntric, 140 m2. 
9.500 €/mes

VENDA:
El Tarter: Àtic de 60,69 m2 + 

1,98 m2 de terrassa, saló amb 
cuina oberta i llar de foc, 2 hab, 

1 bany, traster de 2,50 m2, traster 
de 11,53 m2 i garatge. Preu 

200.000 €. Actualment llogat.

Baixada del Molí, 5 - AD500 Andorra la Vella
Tel. +376 80 82 83   |  Mòbil +376 38 82 83 info@windsorandmeyers.com

www.windsorandmeyers.com  |   @windsor_meyers

Ref: 0242 – Acollidor pis d’obra nova ubicat a la 
Torre Zenit. 

 61 m2       1       1   Terrassa     1 + traster

Ref: KW444 – Magnífi c pis totalment reformat al 
centre d’Andorra.   

 103 m2     2      1      1 + traster

Ref: KW438 Acollidora planta baixa amb gran 
terrassa a Canillo.

 97 m2      3      2   Terrassa 37 m2 

 1 + traster

Ref: E605 – Obra nova al centre de la Massana.

 91 m2       2       2    Terrassa      opcional

Ref: KW433 – Pis recentment reformat amb fan-
tàstiques vistes ubicat a Prats. 

 50 m2      1      1     1

Ref: KW447 – Preciós pis totalment moblat i 
equipat a la pleta de Soldeu.

 46 m2    1      1    Balcó     1

585.000 €

570.000 €

430.000 €

415.000 €

206.000 €

199.000 €
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ES NECESSITA 

CUIDADOR/
CUIDADORA

PER ATENCIÓ A 
UNA PERSONA 

GRAN A DOMICILI 
PARTICULAR

Contactar a:
distribuidorsandorra@gmail.com

 Tel. 340763

Empresa CONSTRUCCIONS 
ARANDA busca OFICIALS 1a 

DE PALETERIA I MANOBRES
Per a incorporació immediata

Interessats truqueu al 83 27 17

EMPRESA ELECTRICISTA CERCA

OFICIAL DE 1a
AJUDANT

ENVIAR CV A instalten@andorra.ad

Empresa referent a Andorra en 
impermeabilitzacions, façanes, 
aïllaments, paviments i tot tipus 

de solucions constructives.

Cerquem:

PALETES/ENGUIXADORS
Requisits:

Major d’edat.
Experiència mínima d’1 any.

Imprescindible autorització de 
residència i treball a Andorra.

Català i Castellà.
Persona responsable, amb iniciativa i ganes 

d’aprendre.

Oferim:
Retribució segons vàlua i experiència.

Treball en equip.
Formació.

Interessats/des enviar CV amb la referència 
PALETA a: rrhh@msgrup.ad o bé trucar a 

Recursos Humans al telèfon: + 376 721 302.

Grup Lomi busca:
OFICIALS DE 1a I 2a

ELECTRICISTES I 
LAMPISTES

Es valorarà la capacitat de 
gestionar obres i persones

Sou segons vàlua
Envieu CV a: 

gruplomi@gruplomi.com

Es busca

VENEDOR/A SECCIÓ CICLISME - VENEDOR/A SECCIÓ MOTO

REQUISITS
Permís de treball imprescindible

Es valoraran idiomes

OFERIM
Contracte indefinit

Bones condicions salarials (salari fix + variable)
Formació a càrrec de l’empresa

Incorporació immediata
Festa 1 cap de setmana al mes
Jornada completa i/o parcial

Els interessats envieu el CV a ruben.malvesi@motocard.com o bé 
dirigiu-vos a la nostra botiga ubicada a
Ctra. de l’Obac S/N – Andorra la Vella

FEINA

Es busquen
TREBALLADORS FORESTALS
Amb experiència en motoserra

Remuneració segons vàlua

40 hores setmanals amb hores 
extra a part

Caps de setmana festa

Bones condicions econòmiques

Contacte: 32 16 26 Carlos

EXCLUSIU I ENCANTADOR
XALET ENVOLTAT DE

NATURA AMB ORIENTACIÓ
SUD-OEST

La propietat ha estat reformada recentment,
aquesta envoltada de jardí i distribuïda en 3

plantes amb espais pràcticament diàfans pel que
facilita fer qualsevol mena de canvi.

 
Actualment, està distribuïda en 5 dormitoris dobles

(1 en suite) i 4 banys. 2 amplis salons menjadors
tots dos amb sortida al gran jardí, també hi ha 2

cuines, rebost i per la seva comoditat disposa d'un
garatge a peu de carrer.

 
Si busques tranquil·litat i privadesa aquesta és la

propietat que estàs buscant.
 
 

+376 80 82 82 - www.kwandorra.com
Baixada del Molí, 5 - Andorra La vella

Necessita incorporar

1 INFERMER/A
Oferim Incorporació 

immediata, i interessants 
condicions laborals i 

econòmiques
------

Interessats/des envieu el 
curriculum vitae a l'adreça 

electrònica
recursoshumans@clararabassa.com

BUSQUES O 
OFEREIXES

UN LLOC DE 
TREBALL?

Més informació 
al 80 88 88

ANUNCIA’T
en aquest espai
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CerCa 

comercial 
Imprescindible carnet de conduir 

i vehicle propi

coordinador  
pel departament tècnic

Interessats envieu currículum a rrhh@ofi3.com

El President
Francesc d’Assís PONS TOMÀS

EDICTE

Edicte del 12-5-2023 per a la cobertura d’una plaça de nova creació, a temps parcial, en el lloc 
de treball d’administratiu per al servei d’Administració del Tribunal de Comptes.

Vist que el procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria del 21 d’abril de 2023 ha quedat 
desert;

El Tribunal de Comptes publica l’edicte, d’acord amb el que disposa l’article 33.2 de la Llei 
1/2019, del 17 de gener, de la funció pública per a la cobertura d’una plaça de nova creació, 
a temps parcial, en el lloc de treball d’administratiu per al servei d’Administració del Tribunal 
de Comptes.

La missió del lloc de treball és la de realitzar les funcions pròpies de la recepció física i telefò-
nica del Tribunal que s’escaigui, així com realitzar les funcions administratives diàries, d’acord 
amb les instruccions del superior immediat, la normativa vigent i els procediments administra-
tius i de funcionament establerts al Tribunal de Comptes, per tal de prestar un eficaç i oportú 
al servei administratiu.

Aquest lloc de treball correspon al nivell N-V del sistema de classificació del Cos general, amb 
una retribució anyal bruta de 9.274,99 euros distribuïda en tretze pagues, segons les taules 
retributives publicades en la Llei 29/2022,del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del 
17 de gener, de la funció pública. Cal afegir-hi la variació percentual de l’índex general de preus 
de consum (IPC) de l’any 2022 per a Andorra, que ha estat del +7,1%.

La jornada serà a temps parcial de 4 hores al dia, de dilluns a divendres, ambdós inclosos i 
amb el horari de 9:00 a 13:00h (Amb la possibilitat de variar l’horari dins de l’interval de 8:30 
a 13:30).

Els requisits per poder optar a la convocatòria són:
• Tenir nacionalitat preferentment andorrana, espanyola, francesa o portuguesa, indistinta-

ment. La preferència en l’atorgament de la plaça s’establirà de la manera següent:
- En primer lloc, per ordre de puntuació, entre els candidats de:

• Nacionalitat andorrana.
• O bé de nacionalitat espanyola, francesa o portuguesa que tinguin la condició 

d’agent de l’Administració de caràcter indefinit i exerceixin una activitat al si del 
sector públic andorrà.

- En segon lloc, per ordre de puntuació, entre els candidats de nacionalitat espanyola, 
francesa o portuguesa que siguin titulars d’una autorització d’immigració de treball 
vigent.

- En tercer lloc, per ordre de puntuació, entre els candidats d’altres nacionalitats que les 
esmentades en l’apartat anterior i que siguin titulars d’una autorització d’immigració de 
treball vigent.

- En quart lloc, per ordre de puntuació, entre els candidats de qualsevol nacionalitat i 
que no siguin titulars d’una autorització d’immigració de treball vigent.

- I d’acord amb els reglaments de quota vigents en el moment de l’adjudicació de la 
convocatòria.

• Titulació oficial d’educació postobligatòria com a mínim del nivell 3 del Marc andorrà de 
qualificacions (MAQ), o Diploma d’estudis professionals (DEP) en secretariat multilingüe o 
estudis equivalents.

• Disposar del diploma de llengua catalana de nivell C1 o superior (article 4 o disposició ad-
dicional segona del Decret 130/2022, del 30-3-2022, de regulació dels diplomes oficials de 
llengua catalana del Govern d’Andorra).

Els coneixements requerits per ocupar el lloc de treball són els següents:
• Domini en aplicacions informàtiques d’ofimàtica a nivell d’usuari avançat (tractament de 

textos, full de càlcul, base de dades).
• Coneixements de castellà a nivell B1 del marc europeu de referència per a les llengües.
• Coneixements de francès a nivell B1 del marc europeu de referència per a les llengües.
• Coneixements d’anglès a nivell A1 del marc europeu de referència per a les llengües.

Les competències que es valoraran són les següents:
• Comunicació professional.
• Comunicació professional en llengües estrangeres.
• Arxivística.
• Capacitat de gestió dels procediments establerts.
• Capacitat de participar en el treball en equip.
• Actuar d’acord amb l’ètica de la professió i de la disciplina i ser conscient de les repercus-

sions de l’activitat professional que desenvoluparan.

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud manuscrita al Tribunal de Comptes 
situat al carrer Dr. Vilanova núm. 15, planta -3, d’Andorra la Vella, tel. 806020, acompanyada 
dels documents que es relacionen a continuació abans de les 13.30h del 8 de juny de 2023:
• Currículum, amb menció expressa dels llocs on ha treballat anteriorment.
• Documents originals acreditatius de les titulacions acadèmiques.
• Certificat d’antecedents penals.
• Certificat mèdic oficial.
• Declaració jurada de no haver estat acomiadat de forma ferma de cap administració com a 

conseqüència d’un expedient administratiu, de no estar incapacitat civilment i de no tenir 
deutes envers els organismes oficials andorrans.

• Carta de motivació.

Per tal de conèixer les bases de la convocatòria, aquestes es podran descarregar a la web 
www.tribunaldecomptes.ad o recollir-les a la seu del Tribunal de Comptes.

Per informació complementària o aclariments poden adreçar-se al Tribunal de Comptes.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 12 de maig de 2023

RestauRant Valipas 
d’encamp

Busca

CuineR i  
ajudant de Cuina, 
amb nocions de cambrer.

interessats truqueu a Marta 
tel.: 64 33 01

CERCA

ADMINISTRATIU/VA
Busquem un professional per incorporar al nostre 

departament d’administració.

Es requereix
•	Experiència mínima de dos anys en lloc similar.
•	Nocions de comptabilitat.
•	Català i castellà parlat i escrit. Es valoraran altres 

idiomes.
•	Domini Office.
•	Nacionalitat andorrana o permís de treball.

S'ofereix
•	Contracte indefinit.
•	 Jornada laboral partida de dilluns a divendres.
•	 Incorporació immediata.
•	Retribució segons vàlua.

Interessats envieu CV a rrhh@andorraparkhotel.com

BAR RESTAURANT A LA MASSANA
CERCA:

1 CUINER/A
2 CAMBRERS/ERES

ES REQUEREIX:
PERMÍS DE TREBALL  ·  EXPERIÈNCIA

 
TEL. 399 344

Busca:

Personal qualificat  
amb exPeriència  

per incorporar-se al seu equip.

Amb permís de treball

Interessats/ades envieu CV a: 
info@farmaciaelconsell.com

Perruqueria estètica Beauty 
Stars By Bela busca

ESTETICISTA  
amb experiència

Entregar CV personalment 
a Doctor Mitjavila, 18

Tel. 670 843

Busquem 
Xofer

amB permís de 1a 

i nocions 
d’agricultura

interessats envieu cV a 
adm@totnatura.ad
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HOTEL SOL-PARK
(Sant Julià de Lòria)

Cerca

RECEPCIONISTA
Idiomes: català, castellà,

francès i anglès.
Permís de treball i residència.

Persona amb iniciativa i 
orientació al client, dinàmica, 

responsable i amb do de gent.
Interessades envieu currículum 

amb una foto recent a
dir.hotelsolpark@andorra.ad

Cerca per Gestió d’Apartaments

PERSONAL 
DE NETEJA

Imprescindible permís de conduir

Disponibilitat horària

Capacitat de treball en equip

S’ofereix Contracte indefi nit

Enviar CV amb FOTO a: gestoria@puigicusine.com
Referència: Neteja

Puig & Cusiné
Cerca per l’assessoria

ADMINISTRATIU/VA
pel dept. d’empreses

Requisits: ADE, Empresarials, Dret o experiència 
demostrable

Imprescindible Català, castellà, anglès i/o francès

Capacitat de treball en equip

S’ofereix Contracte indefi nit

Enviar CV amb FOTO a: gestoria@puigicusine.com
Referència: Empreses

Puig & Cusiné

Per ampliació de plantilla seleccionem:

OFICIAL DE 1a O 2a DE 
LAMPISTERIA-CALEFACCIÓ 

I/O ELECTRICITAT

ES REQUEREIX
· Permís de residència i treball.
· Incorporació immediata.
· Disposar del carnet de conduir.

OFERIM
· Jornada intensiva.
· Retribució segons vàlua.

Envieu CV a: 
administracio@prodomo.ad

Cerca:
 Mecànic de maquinaria 
d’hostaleria i bugaderia
Ajudant de mecànic / 

repartidor
 

Interessats envieu C.V. a 
ada.sl@andorra.ad o truqueu al 326 846

Busca per incorporació inmediata

CARNISSER/A
Amb experiéncia demostrable en 

tallar i especejar carn

Interessats truqueu al 843 225
i demanar per Sònia o 

bé enviar CV amb foto a: 
frescarn@frescarn.ad
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Empresa consolidada en procés d’ampliació desitja cobrir diverses vacants tècniques, per les 
quals requerix: àmplia experiència en l’àmbit domèstic i industrial tant en obra nova com en 
manteniment; iniciativa pròpia i capacitat de treball en equip per igual; carnet de conduir B1; 
informàtica a nivell d’usuari. Es valorarà disposar del carnets tècnics de l’especialitat requerida
- Electricista: coneixements en cablejats de dades i seguretat.
- Lampista: coneixements del muntatge de tot tipus de canonades pel transport i distribució 

de  fl uïds.
- Calefactor: coneixements del muntatge i manteniment de tots els elements que conformen 

un sistema de calefacció incloent els cremadors.
- Frigorista: especialitat climatització; coneixements en equips de producció de calor i fred 

mitjançant gasos fl uorats. Experiencia mínima acreditable de cinc anys en lloc similar. 
S’ofereix per aquests llocs de treball un salari interessant, òptimes condicions de treball, horaris 
fl exibles i possiblitat de formació i creixement personal. 
Si penses que aquest pot ser el teu nou lloc de treball, fes-nos arribar el teu CV 
actualitzat a: oferta_feina_andorra@andorra.ad

Sel·leccionem

ELECTRICISTA

LAMPISTA

CALEFACTOR

FRIGORISTA

ESTEM BUSCANT UN MAQUINISTA 
D’EXCAVADORA AMB EXPERIÈNCIA, 
PERMÍS DE TREBALL VIGENT I MOLTES 
GANES!! SI ETS TU LA PERSONA, SI 
US PLAU, POSA’T EN CONTACTE AMB 
NOSALTRES MITJANÇANT EMAIL O 
TELÈFON:
EMAIL: bcserveis@icloud.com
TEL.: +376 341 343

Es busca

MAQUINISTA 
I XOFER

Truqueu al 802 947 
o envieu correu 

a entrimo@andorra.ad

 CERCA:

 OPERARI / AJUDANT DE 
LAMPISTERIA I CALEFACCIÓ

FRIGORISTA

ELECTRICISTA

Imprescindible carnet de conduir B1 i 
permís de residència i treball

Es valorarà experiència

 Interessats envieu CV a 
termcalor@termcalor.com

Empresa de construcció del 
país busca personal 

OFICIALS  
FERRALLERS
PLAQUISTES  

PALETES
ENCOFRADORS

 Contacte:
333 954 – 815 971
333 096 – 333 791

CREIXENT JUNTS
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PERSONAL

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

gamma@gammamanagement.ad

EL TEU OBJECTIU, LA NOSTRA RAÓ DE SER

INSCRIVIU-VOS 
A TRAVÉS DEL 

CODI QR O A LA 
NOSTRA PÀGINA WEB

TÈCNIC ADMINISTRATIU/IVA 
DE COMPRES

Amb experiència i permís de 
treball

MAÎTRE

Amb formació i experiència 
mínima de 3 anys. Idiomes: 

català, anglès i francès. 

ARQUITECTE TÈCNIC O 
ENGINYER/A D’OBRA CIVIL

Experiència mínima d’entre 5 i 10 
anys en constructora o despatx 

d’arquitectura, en direccions 
d’obra o gestió d’obres i en el 

mercat andorrà. Idiomes: català.

TÈCNIC DE FINANCES SUPERIOR

Gestionar la comptabilitat de diferents 
empreses, realitzant el registre comptable 
amb qualitat, criteri, aportant millores als 

procediments administratius i comptables 
per fer-los més e� caços. Mínim Grau 

Superior Universitari amb ADE o Economia 
i 2 anys d’experiència en lloc similar

TÈCNIC INFORMÀTIC 
NIVELL 3

Coneixements avançats amb 
Windows i Linux. Imprescindible 

parlar francès

TÈCNIC COMPTABLE

Amb formació en ADE, 
experiència i nivell alt d’anglès i/o 
francès. Imprescindible permís de 

treball.

AUXILIAR DE 
FARMÀCIA

Amb experiència 
o formació en el 
sector. Idiomes 
català i castellà, 
valorable francès
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ASSISTENT/A COMMERCIAL B2B 
MERCAT ITALIA

Si penseu que el vostre perfi l correspon amb la nostra recerca, envieu el currículum a 
l’adreça electrònica: caropticomsl@andorra.ad

Les candidatures que no corresponguin al perfi l demanat no es tindran 
en compte en la selecció

Seguim ampliant plantilla!!! 

Present a Europa des de fa més de 20 anys, el Grup AeroAutofactoria opera en diversos 
negocis d’automoció: centre de compres, majorista, concessionari, lloguer de vehicles, 

carrosseria industrial, plataforma de màrqueting/comunicació dedicada als professionals.

AeroAutofactoria gestiona al voltant de 15.000 cotxes a l’any a Europa i compta amb 120 
empleats dinàmics i multilingües a quatre països: Luxemburg, Alemanya, Espanya i Andorra.

Per a la nostra sucursal a Andorra, Caropticom, SL, busca

Empresa del Grup AeroAutofactoria

Tasques:
• Seguiment de les ventes: transport, facturació
• Seguiment de l’activitat postvenda
• Constitució dels dossiers clients i prospecció

Perfi l:
• Italià parlat i escrit nivell alt
• Francès parlat i escrit
• Castellà molt valorat
• Esperit d’equip
• Domini informàtic del paquet offi ce

Oferim:
• Formació a càrrec de l’empresa
• Sou segons vàlua, amb variable segons resultats
• Ambient de treball estimulant dins d’un equip dinàmic i multicultural en una empresa 

en ple creixement

VOLS FORMAR PART DEL NOSTRE EQUIP? 
CERQUEM PERSONAL PER TEMPORADA ESTIU 23

i PROPERA TEMPORADA HIVERN 23-24:

Tècnic Manteniment
Terapeutes SPA
Recepcionistes

Cambrers/eres pisos
Cambrers/eres
Cuiners/eres

OFERIM:
✓ Formar part d’una empresa hotelera de referència.
✓ Bones condicions salarials (sou fix + variable).
✓ Beneficis socials (facilitats d’allotjament).
✓ Possibilitat contracte fix discontinu.
✓ Bon ambient laboral.
✓ Formació continua.

Envia’ns  el teu CV a rrhh@parkpiolets.ad indicant el lloc de 
referència.

CERQUEM, PER TREBALLAR 
AL NOSTRE CENTRE COMERCIAL

Interessats/ades, envieu CV a seleccio@river.ad
o entreu a la nostra web https://www.river.ad/recursos-humans/

Oferim: possibilitat de contractació estable i descomptes especials
en les compres al Centre Comercial i a les nostres benzineres.

Funcions:

· Assessorament personalitzat al client.

· Coneixement del producte electrònic 
  a oferir.

· Cobrament a caixa.

Funcions:

· Cobrament a caixa i atenció directa al 
  client.

· Realitzar el tancament diari de caixa.

· Suport a seccions del Centre on 
  pugui ser necessaria l'ajuda.

Funcions:

· Reposició de la mercaderia a la secció 
  de begudes.
· Comunicació amb magatzem per 
  reposar productes a la secció.
· Atenció i assessorament directe al client.

VENEDOR/A EN GENERAL

Funcions:

· Coneixements administratius.

· Saber fer ús del paquet Ofce.

· Tractar amb el client per canal directe
   telèfon i correu electrònic.

CAIXER/A

AUXILIAR D'ATENCIÓ AL CLIENT

VENEDOR/A D'ELECTRÒNICA

Imprescindible disposar de permís de treball andorrà vigent.
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Busco 
CAMBRERA

amb experiència i 
permís de treball

Trucar al 60 71 14

Empresa multinacional en expansió amb seu a Andorra 
i més de 25 anys al mercat busca incorporar al seu 

departament de vendes persones amb 

ALT PERFIL COMERCIAL 
per atendre la seva cartera de clients de Llatinoamèrica.

 
ES REQUEREIX:

• Permís de treball vigent a Andorra.
• Excel·lent capacitat comunicativa.
• Gran dinamisme per fer trucades.
• Ambició.
• Orientació a resultats.
• Personalitat per treballar sota pressió.

 
S’OFEREIX:

• Feina estable.
• Formació específi ca del servei que oferim.
• Salari fi x + comissions.
• Treball estable de 40 hores setmanals de dilluns a divendres.
• Molt bon clima de treball.
• Cartera de clients potencials aportada per l’empresa.

 
Si estàs interessat i compleixes els requisits esmentats, pots enviar el 

teu CV al correu electrònic: secuoia.cont@gmail.com

Es cerca per a important companyia patrimonial
de gestió d’immobles

TÈCNIC DE MANTENIMENT EDIFICIS
• Dur a terme tasques de manteniment d’edifi cis i 

instal·lacions, i reparacions
• Coneixements i experiència en electricitat - seguretat - 

fl uids - climatització -calefacció
• Experiència mínima de 2 anys
• Tracte agradable 
• Coneixements bàsics en Word, Excel

S’OFEREIX
• Jornada de 40 hores setmanals amb 2 dies de festa
• Incorporació immediata
• Salari atractiu

Les persones interessades envieu CV a:
claram@landstoneandorra.com

telèfon de contacte: 80 82 70

Es necessita

PERSONA PER 
MAGATZEM I REPARTIDOR

entre 25 i 45 anys amb permís de 
treball i permís de conduir (de cotxe i 

moto de � ns a 125cc)
Interessats/des truqueu al telèfon
80 18 59 i demaneu per la Vanessa

Es busca

DEPENDENT/A per botiga 
d'ortopèdia/material mèdic

entre 25 i 45 anys amb permís de treball 
i permís conduir B1, no es necessita 

experiència.

Interessats truqueu al 801 859 
i demaneu per la Vanessa.

NECESSITA
· Ofi cials serrallers

· Ofi cials aluministes

Incorporació immediata
Amb experiència demostrable
Bones condicions econòmiques

Carnet de conduir
Permís de residència i treball

Enviar C.V. rrhhsiep@gmail.com

VOLS TREBALLAR AMB NOSALTRES?
SELECCIONEM

PRICING MANAGER amb experiència en el 
sector retail. Titulació ADE o similar. Nivell 

mitjà/alt SAP, Offi ce. Valorable idiomes.

VENEDORS/ES DE BOTIGA

OPERARIS DE MAGATZEM
DEMANEM

Experiència demostrable. 
IMPRESCINDIBLE

Permís de residència i treball. 
OFERIM

Discreció, retribució segons vàlua, avantatges socials. 

Interessats/ades envieu CV a rrhhand@julia.ad 
o bé ompliu el formulari al següent link: 

https://www.perfumeriajulia.ad/forms/8/treballa-amb-nosaltres 

Restaurant Fideus
cerca CAMBRER/A a 
jornada complerta i a 

mitja jornada (tarda nit) 
bon ambient de treball

Contacte per Whatsapp 
+376 640 250

REQUERIM:

DEPENDENT D’ESTACIÓ DE SERVEI
•  Experiència prèvia com a dependent/a 

desenvolupant funcions d’atenció 
al client, cobraments de caixa, 
devolucions de canvi, compres de 
productes, reposició de productes, 
neteja i manteniment de botiga.

• Outlook i informàtica a nivell usuari.

• Idiomes: Imprescindible català i 
castellà.

• Necessari carnet de conduir, vehicle 
propi i targeta de residència.

OFERIM

• Jornada intensiva (disponibilitat 
horària per treballar en torns rotatius).

• Dos dies de descans setmanal.

• Incorporació immediata.

Les persones interessades enviar cv a
rrhh@petrolisprincipat.com 

indicant referència “DEPENDENT”
Telèfon de contacte: +376 871 300

ESTACIONS DE SERVEI

• Sant Julià de Lòria
• Santa Coloma
• Encamp
• Tarter
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HORÒSCOP

CARTELLERAAGENDA

Oci

Galeries Cristal · Botiga 1 · Av. Carlemany, 38 · AD700 Escaldes-Engordany · Tel.: 663 826

COMPREN 2 I 
EMPORTAT EL 3R GRATIS

FESTA DE LA BRIOXERIA

4,50 €
CREP DE 

XOCOLATA 
BLANCA

Som experts en mides especials, ves còmoda. Usa la teva talla.
Tot en llenceria d’home i dona, i també per a la llar.

Gairebé 1.000 m2 d’exposició
C/ la Sardana, 21 · AD 500 Andorra la Vella · Tel: 00376 868784

CELEBREM EL NOSTRE

30é ANIVERSARI AMB PREUS 

ESPECIALS PER A TU

 CINEMES ILLA CARLEMANY

FAST & FURIOUS X 
17.45, 20.30| VOSE: 20.00| DOLBY ATMOS: 19.00, 22.00 | 3D: 22.30

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 3 19.15, 22.15

FATUM 20.30

¡VAYA VACACIONES! 17.15

POSESIÓN INFERNAL: EL DESPERTAR 22.45  

SUPER MARIO BROS. LA PELÍCULA 18.30 | CATALÀ: 17.30

 NOTA    
Programació de dimecres 24 de maig.

 FAST & FURIOUS X

Dom Toretto i la seva família 
s’enfrontaran a l’oponent més le-
tal: un terrible perill que ressor-
geix del passat, que es mou per 
una sagnant set de venjança i que 
està disposat a destrossar la famí-
lia i destruir per sempre tot el que 
a Dom li importa.

 ¡VAYA VACACIONES!

Uns avis que tenen preparat el 
viatge de la seva vida no poden 
fer-lo perquè s’han de quedar 
amb els nets, ja que els pares te-
nen un viatge de negocis a  Bali.

ÀRIES
21 març - 20 abril 

Tindreu la ment a la feina. Serà un mo-
ment idoni per reorganitzar un projec-
te. Tendència a les despeses.

TAURE 
21 abril - 21 maig 

Nous propòsits i bones iniciatives. La 
indisponibilitat dels vostres caps us 
molestarà.

BESSONS 
22 maig - 21 juny 

L’amor trontolla. Mart i Urà perjudi-
quen la feina. Haureu d’estar a tot ar-
reu alhora i perdreu la paciència.

CRANC
22 juny - 23 juliol 

Amb el sextil Sol-Júpiter sereu maniàtics 
a l’hora d’anotar les coses, cosa que serà 
útil per a les � nances però us esgotarà.

LLEÓ 
24 juliol - 23 agost 

Tensions i reaccions desmesurades en 
l’amor. Les feines relacionades amb cli-
ents milloraran les � nances.

VERGE 
24 agost - 23 setembre

La Lluna i Mercuri aporten pensa-
ments constructius. La seguretat ma-
terial us porta a prendre decisions.

BALANÇA 
24 setembre - 23 octubre

La conjunció Lluna-Urà aporta ines-
tabilitat i genera grans decepcions. El 
vostre mal humor interferirà a la feina.

ESCORPÍ 
24 octubre - 22 novembre

La conjunció Mart-Júpiter us farà se-
guir la lògica menyspreant l’absurd. A 
la feina guanyareu autonomia. 

SAGITARI 
23 novembre - 21 desembre

Canviar de direcció professional es 
converteix en una cosa imperativa. 
Serà important preparar el terreny.

CAPRICORN 
22 desembre - 20 gener

Rutina i manca de creativitat a la feina. 
Serà important parlar amb la jerarquia 
d’un canvi sense forçar el destí.

AQUARI 
21 gener - 19 febrer

L’amor passa a un segon pla amb la 
quadratura Venus-Plutó. La conjunció 
Lluna-Urà aporta originalitat a la feina.

PEIXOS 
20 febrer - 20 març

Cops de genialitat gràcies al sextil 
Mercuri-Neptú. A la feina els vostres 
talents seran indispensables.

 CONFERÈNCIA: ‘VOLUNTATS ANTICIPADES’  Encamp
Casal del Poble (24 de maig, 10 hores).

 PEL·LÍCULA EN FRANCÈS: ‘JEANNE DU BARRY’ Escaldes-Engordany
Maïwenn (Cinemes Illa Carlemany, 25 de maig, 20.15 hores).
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INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE:
• Electricitat industrial i domèstica
• Comunicacions i xarxes
• Extintors

C/ de la Vena, 9 (bis) · AD200 ENCAMP · Tel. : (+376) 83 25 00 · Correu-e: escoem@escoem.ad · Web : escoem.ad

irrorland
foto

Diversió garantida en
comunions, noces, 

celebracions i molt més

SORTEJOS

MOTS ENCREUATS SUDOKU

Av. Príncep Benlloch, 23 - ANDORRA LA VELLA Apartaments St. Moritz - ARINSAL

BUGADERIA TOTALMENT AUTOSERVEI

3,5 €

RENTATS I 
ASSECATS 

DES DE

365 DIES
A L’ANY

BOTIGA I TALLER DE 
REPARACIÓ MULTIMARCA

Av. Dr. Mitjavila, 17 · Tel. 867 701 · 4tmotors@andorra.ad

WOTTAN
STORM-S 300CC
PREU: 3.900 €

IGI+MATRICULACIÓ INCLOSA

WOTTAN
GP1 125CC

PREU: 2.650 €
IGI+MATRICULACIÓ INCLOSA

Distribuïdor de:

Recanvis i accessoris de:

IGI+MATRICULACIÓ INCLOSA IGI+MATRICULACIÓ INCLOSA

DESCOMPTES 

ESPECIALS 

WOTTAN

Núm. 4.771 Núm. 6.434

Núm. 6.435
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 ONCE 

4 2 4 9 6
 Sèrie: 21

23/05

 EUROMILIONS

 LA PRIMITIVA

 LA GROSSA DE LA PRIMITIVA

5 6

4 9 30

14 23 34

32 51

Estrelles: 2 i 11

Núm. clau: 4

1 5 14 23 30 41
Comp.: 16 Rei: 9

22/05

19/05

21/05

 BONOLOTO  

5 7 14 30 36 47
Comp.: 16 Rei: 0

23/05

 LOTERIA NACIONAL

9 9 8 3 2
Rei: 2 , 3 , 9

20/05
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Esports

“D’aquí a dos anys, els Jocs dels 
Petits Estats els organitzarem a 
casa. Per tant, els de Malta ser-
viran de preparació per als d’An-
dorra”. Així ho va assegurar Jau-
me Martí, president del Comitè 
Olímpic Andorrà (COA), davant 
d’una petita part dels 66 espor-
tistes i 17 tècnics que formen 
part de la delegació que viatja 
diumenge en vol xàrter cap a 
Malta. Una recepció encapçala-
da pel cap de Govern, Xavier Es-
pot; la ministra d’Esports, Mò-
nica Bonell, i el secretari d’Estat 
de Joventut i Esports, Alain Ca-
banes.

Dilluns es farà la cerimònia 
d’inauguració i també comença-
rà la competició fins al dissabte 
3 de juny. “El Govern s’ha im-
plicat. Saben el que representen 
aquests Jocs dels Petits Estats 
i tenen clar que el 2025 aques-
ta seixantena d’esportistes que 
portem a Malta és la preparació 
dels pròxims Jocs a Andorra”, va 
indicar Jaume Martí, que va des-
tacar la joventut de molts dels 
esportistes que formen part de 
la delegació. “De fet, els atletes i 
també els nedadors no han arri-
bat tots a les mínimes, però al fi-
nal és molt important que es va-
gin preparant i d’aquí a dos anys 
estiguin el màxim de bé del que 
puguin estar”. Això sí, Jaume 
Martí va ser exigent al final del 
seu discurs, però amb un som-
riure. “Volem moltes medalles 
i hem de fer més que als últims 
Jocs a Montenegro. El límit se-
ran 19 i sí, amb tota la pressió”.

Mònica Bonell viurà els seus 
primers Jocs dels Petits Estats 
in situ com a ministra d’Esports. 
“Tenim molt bona delegació i 
jo estic contenta perquè aques-
ta serà la meva primera sortida 
internacional. A més a més, el 
dia 29 hi ha una reunió de mi-
nistres i allà parlarem de l’es-
port d’elit i de l’esport de base. 
Aquests Jocs a Malta serviran 
per encarar el 2025 i no tinc cap 
dubte que aniran bé”. Sigui com 
sigui va ser prudent a l’hora de 
demanar un nombre de metalls. 

“No m’he atrevit mai a fer pre-
visions i només esperem supe-
rar, em sembla que han parlat 
de 18 medalles, els resultats de 
Montenegro. El repte serà su-
perar-ho i segur que ho faran 
perquè estan molt il·lusionats”. 
De cara als Jocs del 2025, Bonell 
encara ho veu des de la distàn-
cia. “De moment, el que s’ha de 
fer és constituir aquesta taula de 
treball per fixar totes aquestes 
bases. Un cop acabin els Jocs de 
Malta ja començarem a treballar 
amb els del 2025”. I de les instal-
lacions? “Aquestes qüestions 
s’han de tractar en aquesta reu-
nió que es faci després dels Jocs 
de Malta per veure de quines 

instal·lacions disposem”. 
El rugbi de 7 s’estrenarà en 

uns Jocs dels Petits Estats a 
Malta i Andorra envia equip 
masculí i femení. Lluc Cunill, 
jugador del VPC i també dels 
isards, té clar els objectius. “La 
nostra federació té la intenció 
de portar alguna medalla ja si-
gui en masculí o femení. Por-
tem un mes i mig treballant per 
assolir aquesta fita. Jugadors i 
jugadores no tenen cap pressió i 
intentarem portar una medalla 
està clar”. 

També va parlar dels possibles 
rivals pels metalls. “Els coneixem. 
Ens hem enfrontat a ells a rugbi 
i també a rugbi de 7. Hem d’estar 

atents als amfitrions. La guerra 
estarà entre Malta, nosaltres i 
Luxemburg”. 

Carlota Màlaga, atleta de 
només 21 anys de la Federació 
Andorrana d’Atletisme, només 
competirà a la prova dels 4x400. 
“Hem format un bon equip i 
vam aconseguir la mínima i 
anem amb l’objectiu de lluitar 
pel bronze. El tenim ben a prop. 
Si fem una bona cursa i una bona 
estratègia podrem penjar-nos la 
medalla”. I els rivals? “Tenim 
rivals forts, com Xipre i Malta, 
però podrem lluitar-ho. Crec que 
podrem estar per davant d’Islàn-
dia o Mònaco”. Carlota pensa en 
els Jocs del 2025. “Aquest equip 

als Jocs d’Andorra serà molt més 
fort del que serà a Malta”.

Lia Povedano, de la Fandju-
do, espera repetir medalla com a 
Montenegro. “Arribo amb mol-
tes ganes. Estic molt ben prepa-
rada i vull fer les coses bé, gau-
dir, i penso en la medalla, no diré 
que no. Em veig tornant amb un 
metall”. Povedano, que no podrà 
formar equip amb Alda Babi, va 
manifestar que “és una llàstima 
perquè a Montengro vam ser 
bronze per equips les dues. A mi 
em limita competir només di-
marts”, va sentenciar Lia. 

De Malta a Andorra i només 
a dos anys vista, novament, des-
prés de la pandèmia.

L’avantsala dels Jocs de casa
66 esportistes i 17 tècnics formen part de la delegació que viatja cap a Malta amb la fita de fer més de 18 metalls

Olimpisme

Víctor Duaso 
andOrra la Vella

La delegació dels Jocs Petits Estats a Malta, que comencen dilluns, van ser rebuts pel cap de Govern, Xavier Espot i van fer-se una foto de família.

SFGa / C. eSteVe

Lluc CunillMònica Bonell Carlota Málaga Lia Povedano

Aquests Jocs a Malta 
serviran per encarar 
els del 2025 a 
Andorra. No tinc cap 
dubte que aniran bé

La nostra federació té 
la intenció de portar 
alguna medalla, ja 
sigui amb l’equip 
masculí o el femení

Hem format un bon 
equip amb el 4x400. 
Vam aconseguir la 
mínima i anem a lluitar 
pel bronze

Arribo amb moltes 
ganes. Estic ben 
preparada i vull fer les 
coses bé. Penso en la 
medalla no diré que no
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Un pas més en el Dia internacio-
nal del futbol femení. Primer per 
disputar-se un amistós de futbol 
sala amb ministres, conselleres, 
cònsols i secretàries d’Estat, que 
s’han calçat les vambes i han 
gaudit al costat de l’esfèrica.  A 
més a més, també hi van partici-

par jugadores com Tere Morató 
(milita al Vila-real de la primera 
femenina) o Marina Fernández 
(l’ambaixadora del futbol femení 
a la FAF i també jugadora inter-
nacional). Somriures i també una 
celebració final emulant la rotlla-
na de la sardana, típica en les ce-
lebracions del Barça. De fet, hi va 
estar present Maria Elena Fort, 

la vicepresidenta institucional de 
l’FC Barcelona.

La jornada va continuar amb 
una visita a l’exposició sobre fut-
bol femení del centre comercial 
Illa Carlemany que romandrà 
fins a finals de mes i amb una 
xerrada a l’hotel Delfos sota el tí-
tol La dona al món del futbol amb 
Marina Fernández, Tere Morató, 
Montse Sánchez, l’àrbitra Marta 
San Juan i Maria Elena Fort, vi-
cepresidenta de l’FC Barcelona. 
Per tant, un pas més i important 
en el Dia internacional del futbol 
femení.

El Dia internacional del 
futbol femení fa un pas més

Futbol / Futbol sala

El Dia internacional del futbol femení va comptar amb un partit amistós de futbol sala.

xavi miró / FaF

V. D.
andorra la vella

De la brasi-
lera Caroli-
na Alves a 
l’australiana 
Jaimee Four-
lis. Vicky 
Jiménez va 

tornar a quedar-se sense opci-
ons d’accedir al quadre principal 
absolut del Roland Garros. La 
tennista, de 17 anys i 183 del 
rànquing WTA, va caure derro-
tada a la primera ronda prèvia 
contra Jaimee Fourlis, l’austra-
liana d’ascendència grega de 23 
anys i 150a del rànquing WTA. 
A més a més, Vicky va acabar el 
partit amb unes molèsties que 
van començar al tercer set, quan 
dominava per 0 a 2. 

En el primer set, la de Mel-
bourne va vèncer per 6 a 4 des-
prés d’un trencament de servei 

amb 4 a 4. Al segon set, Vicky va 
poder oferir el seu millor tennis 
en comparació amb el primer. 
Això sí, Fourlis li va trencar dues 
vegades el servei passant a domi-
nar per 3 a 1. Es va arribar amb 
el 4 a 4, però aquesta vegada l’an-
dorrana es va endur el segon set 
per 4 a 6. En el tercer set, Vicky 
es va posar per davant amb un 0 
a 2, tot i així, després va ser atesa 
per molèsties musculars. Sem-
blava que no es recuperaria, però 
l’andorrana va treure el seu ca-

ràcter fort i va continuar a pista. 
L’australiana va assolir la victòria 
per 6 a 3 i s’enfrontarà a l’argen-
tina María Lourdes Carlé. 

Dubte pels Jocs
Mentrestant, Vicky Jiménez 
podria no viatjar a Malta 
i competir als Jocs dels 
Petits Estats i centrar-se en 
la recuperació d’aquestes 
molèsties. El seu proper torneig 
serà a Wimbledon del 3 al 16 de 
juliol. 

Vicky no supera la fase prèvia 
La tennista, de 17 anys, cau contra l’australiana Jaimee Fourlis i acaba amb molèsties 

Tennis

Vicky Jiménez, en el moment de ser atesa per la ‘fisio’ del Roland Garros al tercer set.

TwiTTer

V. D.
andorra la vella

Jaimee 
Fourlis

Vicky 
Jiménez

6-4-6
4-6-3

escacs

Cristofer Luke, jugador del 
GEVA-CEA, va aconseguir 
diumenge la tercera posició 
al Torneig Internacional d’Es-
cacs Actius de Bagà, a Cal Ba-
tista. El campió del torneig va 
ser Karen Movsziszian, que 
en el desempat a set punts, va 
superar Lluís Maria Perpinya 
i al tercer, l’andorrà Cristofer 
Luke. Esteve Mateu va ser 
desè i el GEVA-CEA va ser pro-
clamat el millor equip.

Cristofer Luke, 
tercer a Bagà

Tennis taula

El Club Tennis Taula Valls 
del Nord continua sumant 
ascensos per quarta tempo-
rada consecutiva. L’equip an-
dorrà va guanyar, novament, 
una competició domèstica i 
va assolir el seu ascens a la 
segona divisió masculina es-
panyola. També ascendeixen 
el segon equip del Tramunta-
na de Figueres i el quart del 
Club Tennis Taula Borges. 
Aquest com a tercer.

Ascens del CTT 
Valls del Nord

Golf

Rodrigo Tomé, jugador ben-
jamí de la Federació de Golf 
d’Andorra, va assolir diumen-
ge la victòria al Campionat de 
Catalunya de la seva categoria 
disputat al Camp de Golf In-
finitum de Salou. Per la seva 
banda, Javier Tomé va ser 
tretzè en aleví i Biel Puigde-
masa va ser cinquè en infantil. 
Els tres golfistes tenen opci-
ons de participar en el Campi-
onat d’Espanya de Cadis.

Rodrigo Tomé, 
campió a Salou

escacs atletisme

El tradicional torneig escolar de 
la Massana celebrat dissabte a 
la sala La Closeta del Comú va 
comptar amb 100 participants 
en les categories sub-8, sub-10 
i sub-12. En la primera d’elles es 
va imposar Nil Gil, en la segona 
Gael Reyes i en la tercera Boni 
Pérez. En aquesta setzena edi-
ció es van lliurar els trofeus als 
tres primers classificats de cada 
categoria i també un obsequi a 
tots els jugadors.

Maria Morató i Guillem Arde-
riu, atletes de la Federació An-
dorrana d’Atletisme, van batre 
el passat cap de setmana dos 
rècords d’Andorra absoluts al 
Campionat d’Andorra que es 
va disputar a l’Estadi Comu-
nal-Joan Samarra. Morató va 
batre el rècord de llançament 
de javelina amb 26,34 i Arde-
riu el rècord dels 100 metres 
llisos amb 10”92. Duna Viñals 
es va penjar dos ors.

100 participants, 
al torneig escolar

Rècords de 
Morató i Arderiu

Futbol

El Futbol Club Encamp, un 
dels clubs d’aquest esport 
més històrics del país, va de-
manar disculpes a través d’un 
comunicat a les xarxes socials 
per la segona incompareixen-
ça al play-off d’ascens a la Lli-
ga UNIDA. “Volem demanar 
disculpes a la FAF i als equips 
implicats que s’han vist per-
judicats per les nostres in-
compareixences”. També va 
atacar la plantilla. “Va ser 
una decisió totalment alie-
na a la junta. Tot i comptar 
amb una plantilla de 24 ju-
gadors, les lesions i la manca 
de compromís i professionali-
tat d’alguns jugadors han fet 
que l’FC Encamp s’hagi vist 
implicat en una situació gens 
agradable i desitjable”. El club 
s’exposa a ser expulsat de la 
competició un any i després, 
no pujar durant una tempora-
da. Una més a les dues lligues 
nacionals de futbol del país.

L’FC Encamp 
demana 
disculpes per 
no presentar-se

V. D.
andorra la vella

Bàsquet

Natxo Lezkano, tècnic del 
BC MoraBanc Andorra, va 
ser nomenat millor entre-
nador del mes de maig de la 
LEB Or-Trofeu AEEB LEB 
Oro. El tècnic de Portugalete 
va aconseguir les tres victò-
ries d’aquest mes de maig i 
aquesta és la tercera vegada 
que es fa amb el trofeu, ja 
que el va aconseguir també el 
mes de novembre i el mes de 
desembre. Les tres victòries 
del mes de maig van ser con-
tra l’HLA Alacant, l’Ourense 
Baloncesto que va donar l’as-
cens a l’ACB i contra el Guuk 
Guipúscoa.

Natxo Lezkano, 
millor tècnic 
del mes de 
maig de LEB Or

V. D.
andorra la vella

Natxo Lezkano, amb Juan Rubio.

dani caTalán / Bca
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‘Memòries al voltant d’una casa pai-
ral’, titula l’exposició. 

Tenim documentació de la casa pairal 
dels avantpassats des del segle XIII. Ser 
la descendent de tota aquesta línia de 
gent que ha viscut a la mateixa casa a mi 
m’interpel·la i m’he posat a recuperar les 
memòries de la família, del lloc, a partir 
de les coses que explicaven els pares, les 
tietes... I com que ara estic reformant l’es-
pai, l’entorn, allà al costat de l’església de 
Santa Coloma, i és el primer cop que s’hi 
fa cap reforma a la casa, he volgut deixar 
constància del que era. 

Lloable.  
Voldria posar en relleu les arrels que 

tenim, per transmetre-les als � lls, que sà-
piguen d’on venen, qui són els avantpas-
sats, i donar-los les gràcies per tot el que 
van fer perquè puguem tenir la vida que 
tenim ara gràcies als seus esforços.

Encara hi viuen? 
No, no, va estar habitada com a màxim 

� ns als anys setanta i des de llavors no hi 
ha ningú. És una casa antiga, amb quatre 
mòduls, en � ... I de família ja no queda 
ningú, més enllà d’una tieta que ja no pot 
recordar res. 

L’homenatge: molt més que l’edi� ci.  
És la nostra identitat, totes aquestes 

persones que han vist el mateix paisat-
ge durant segles. Tot i que hagi canviat 
tant, durant tres mil anys s’havia conre-
at i ara... el tabac, sí, però també l’estem 
deixant de banda.  S’ha acabat tot plegat. 

La vida és canvi.  
Jo li estic donant tot un altre caire a la 

casa i l’entorn. Però vull respectar la me-
mòria de generacions i generacions, enca-
ra que canviï. Ho he de documentar: com 
vivien, què els interessava, quines coses 
els van passar a la vida... 

Com s’ho va fent? 
He fet un text de memòries i a partir 

d’aquí he extret alguns fragments que 
he il·lustrat amb fotos, de la casa i de 
l’entorn. Per exemple, es parla dels nens 
jugant a caniques al carrer empedrat, o 
dels fragments genètics dels avantpas-
sats: quin determinisme tan fort, oi?! I 
ho il·lustro amb una imatge ben antiga 

de la casa, de pagesos treballant, amb do-
cuments antics. És difícil d’explicar amb 
paraules. 

Determinisme? Pesa? 
No em deixa indiferent, no. No venim 

del no-res. Com penso, com soc, com ac-
tuo, d’alguna manera em ve determinat, 
i no sols per l’educació, sinó pels gens 
heretats. Puc oferir ara aquest treball als 
avantpassats i jo descobreixo coses que 
no sabia: una gran riquesa, la veritat. 

Algú que l’emocioni en particular? 
El meu besavi era una persona molt 

valenta, recta, intel·ligent, estratega. 
Però en canvi no servia per treballar la 
terra perquè era asmàtic. La meva àvia 
era una santa, m’expliquen els veïns, una 
dona boníssima. Mireu una anècdota: te-
níem un cirerer amb una varietat que no 
tenia ningú més i sempre en regalava un 
cistellet als veïns. M’agrada recordar-ho 
en aquests temps en què cadascú pensa 
per a si. 

Com es deien? 
Ell, que venia d’Encamp, es deia Lluís 

Riba Ravetllat. La padrina, Antonieta Ca-
sal Molné. 

Aquesta tasca d’historiadora?
Ben bé ni l’he començat. Primer, posar 

per escrit els records. Després, he pre-
guntat a l’Albert Pujal. “Nena, t’explico 
qui ets”, em va dir. Em vaig quedar molt 
sobtada en conèixer alguns detalls, l’an-
tiguitat... 

Ja ens anirà explicant quan ho lligui.  
I tant! Per exemple, quan es va cons-

truir l’església és lògic pensar que ja hi 
havia cases al voltant, oi? Doncs potser 
les arrels arriben � ns al segle VIII, és una 
hipòtesi que he de treballar. Ja veurem. 
Serà un procés llarg però segur que serà 
un plaer. 

Indubtablement. 
Jo em dedico a millorar i optimitzar el 

patrimoni familiar. A posar en relleu les 
coses que són importants de cara a les ge-
neracions futures. I la fotogra� a és l’eina 
per documentar i complementar tot allò 
que tenim a la memòria. 

Regina Riba participa en l’exposició ‘Projecte fotogràfi c d’autor’, a La Llacuna. Fins al 26 de juny es pot fer una passe-
jada visual per les memòries de casa seva, cal Riberaygua de Santa Coloma, un fi l que tot just comença a estirar

“Miro la casa dels avantpassats i 
penso, quin determinisme tan fort!”

He preguntat a l’Albert 
Pujal. “Nena, t’explico 
qui ets”, em va dir. 
Em vaig quedar molt 
sobtada 

BONDIA

Regina Riba

Alba Doral
ANDORRA LA VELLA
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www.puigicusine.com

PUIG & CUSINÉ
Des de 1993

Av. Doctor Mitjavila, 33 local 1,  AD500 Andorra la Vella
+376 866 000 

gestoria@puigicusine.com / immo@puigicusine.com

SERVEIS DE COMPTABILITAT
ASSESSORS TRIBUTARIS I FISCALS

SERVEIS DE GESTORIA
SERVEIS D’IMMOBILIÀRIA

 

 
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 

BD hi ha una llista per apuntar-se 
per poder tenir un vehicle de govern 
el cap de setmana per portar de 
passeig a la familia a la muntanya? 
I per posar les cadiretes tambe dels 
nens? s que molts no tenim aquesta 
possibilitat. 

Bd: A Prat de la creu, tot molt bonic, 
voreres molt amples i demes pero 
sense abres ni bancs per seure ni 
paperes ni parada de BUS!!

“BD: aquet Mon no es com ens ho 
pinten... Vacuna COVID mata... Y to-
tes les que vendrán... Algu sap real-
ment lo que es l agenda2030???? 
Estem adormits ... Despertem si us 
plau...”

“Bd Los Cv más comunes, experien-
cia 0 empatia 0’5 Dispuesto/a para 
cobrar 950’eur y sobre todo,más de 
25 tatuajes Contratado !

El camí del Pont de la Margineda 

ple de caques de gossos. Vaig amb 
el meu gos, siempre recullo les ca-
ques. Comú d’Andorra, fi quin càme-
res!!!

BD Quan s’aturara la tala d’arbres 
al centre d’Andorra La Vella? Anun-
cien que posaran verd a les teulades 
dels edifi cis,pero mentrestant talen 
arbres ben macos i els canvien per 
tristos bambús i jardine res.Teniem 
un passeig ben maco amb cireres 
que fl orits feient goig

Cost SMS al 555: 0,75 € + cànon (*cost per SMS de màxim 140 caràcters)

ES TRASPASSA 
TAVERNA AL 

CENTRE D’ANDORRA 
LA VELLA

josemaria1919@icloud.com
o al tel. 866 122

PODEU ENVIAR LES VOSTRES FOTOGRAFIES ANTIGUES A foto@bondia.ad

FACUNDO SANTANA

Hi col·laboren:

 Andorra la Vella, anys 60: la plaça Rebés era un aparcament. Només hi havia l’hotel Cònsul, avui desaparegut, i l’edifi ci de Pons & Bartumeu, que tanca després de 70 anys.

JOSEP ALSINA / ARXIU NACIONAL




