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eniu a les mans el recull del que ha estat 
aquest 2015, un any mogut i complicat, amb do-
ble cita a les urnes –eleccions generals al març i 

comunals al desembre–, però marcat sobretot per una data 
fatídica, el 10 de març, i tot el que ha suposat la intervenció i 
el posterior procés de liquidació, encara obert, de Banca Pri-
vada d’Andorra, tant des del punt de vista polític, econòmic 
i social com de reputació de la imatge del país a l’exterior. I és 
que el cas BPA ha estat una dura prova per a la plaça finan-
cera andorrana, que ha estat assenyalada de nou internacio-
nalment. Un afer, però, que esclata nou dies després d’unes 
eleccions generals en què Demòcrates per Andorra d’An-
toni Martí revalida la majoria absoluta malgrat passar de 
22 a 15 consellers generals, Liberals d’Andorra irromp amb 
força i es consolida com a principal alternativa de govern, 
amb vuit parlamentaris, i les formacions d’esquerra, Partit 
Socialdemòcrata i la Socialdemocràcia i Progrés d’Andorra 
sorgida arran de l’escissió del PS, perden força parlamentà-
ria i sumen únicament cinc consellers. En els comicis comu-
nals del desembre, però, l’onada taronja ressorgeix i suma la 
cinquena parròquia després del triomf a la capital; Laurèdia 
en Comú, amb el suport de DA i SDP, aconsegueix arrabas-
sar Sant Julià de Lòria a Unió Laurediana-Liberals i només 
a la Massana la candidatura de Ciutadans Compromesos, 
liderada pels actuals cònsols David Baró i Raül Ferré, pot 
mantenir a ratlla Demòcrates per Andorra. El 2015, el país 

rep la visita del primer ministre francès, Manuel Valls, i del 
president espanyol, Mariano Rajoy, que ofereixen el suport 
dels estats veïns de cara a les negociacions de l’acord d’as-
sociació, que arrenquen al maig. A més s’aprofita la visita 
de Rajoy per signar el Conveni per evitar la doble imposició 
(CDI) amb Espanya, que entrarà en vigor el febrer del 2016, 
i un acord sobre el transport internacional per carretera. El 
2015, any en què s’ha perfilat el projecte de la nova esta-
ció d’autobusos i ha tornat la polèmica sobre la ubicació de 
l’heliport, també ha estat testimoni del retorn del Cirque du 
Soleil i el seu Scalada Storia, així com de la creació de la fun-
dació que gestionarà el Museu Carmen Thyssen Andorra, 
que obrirà portes el Nadal del 2016. També en l’àmbit cultu-
ral l’alegria per la declaració de les falles i la festa del foc com 
a patrimoni immaterial de la Unesco contrasta amb la tristor 
per la pèrdua de l’historiador i exministre de Cultura Pere 
Canturri Montanya. Un any en què, en l’àmbit esportiu, 
s’ha viscut el retorn de la Vuelta al Principat, amb una etapa 
duríssima dissenyada per Purito Rodríguez, els Mundials de 
BTT i trial de Vallnord, els Mundials de quilòmetre llançat 
de Grandvalira, la consolidació del MoraBanc Andorra a 
l’ACB i el retorn de l’FC Andorra a Primera Catalana, sense 
oblidar les onze medalles de la delegació andorrana als Jocs 
dels Petits Estats d’Islàndia o Albert Llovera, que es conver-
teix en el primer andorrà a completar el Ral·li Dakar en la 
categoria de cotxes.

T

Un any amb doble cita 
electoral però marcat 
pel fatídic 10 de març 
amb tot l’afer de BPA
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L’any a les teves mans

ııı Hollande reitera 
el suport de França 
en la negociació amb 
la Unió Europea

ııı Finançament al 
cent per cent de les 
noves medecines per 
a l’hepatitis i el VIH

ııı Acord perquè el 
Tour de França torni 
el 2016 i s’estigui 
tres dies al país

Històrica visita de Rajoy, que ofereix 
suport per a la negociació amb la UE

spanya donarà “ple suport” a Andorra en la 
imminent negociació de l’acord d’associació 
amb la Unió Europea (UE). I no només això, 

sinó que defensarà que es tinguin en compte les especi-
ficitats d’un país petit com és Andorra en aquest procés 
d’acostament. Així ho assegura el president espanyol, Ma-
riano Rajoy, en la primera visita que un cap de l’executiu 
d’aquest país fa al Principat. Més enllà de constatar les bo-
nes relacions entre els dos estats, la visita històrica serveix 
per firmar tres acords bilaterals al museu Casa d’Areny-
Plandolit. Un és el Memoràndum d’Entesa, d’Amistat i 
Cooperació General signat per Antoni Martí i Mariano 

Rajoy, que abraça àmbits com la política exterior i els afers 
europeus, iberoamericans i consulars, l’educació, la cultu-
ra, la sanitat i l’economia. Per la seva banda, el ministre 
de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, i el ministre 
d’Hisenda i Administracions Públiques espanyol, Cris-
tóbal Montoro, firmen el Conveni per evitar la Doble Im-
posició (CDI), que permetrà que les empreses d’un país i 
l’altre es puguin implantar al territori veí en deixar d’estar 
penalitzades fiscalment. Així mateix, el ministre d’Econo-
mia i Territori, Jordi Alcobé, i l’ambaixador d’Espanya a 
Andorra, Manuel Montobbio, signen un conveni sobre el 
transport internacional per carretera.

E
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DivenDres, 9 De gener Del 2015 núm. 2.721 / Any 11

Prat de la Creu, 8. Andorra la Vella
Tel. 86 54 55

MAGAZZINI FIRME
OUTLET
GRANS MARQUES
HOME/DONA
FINS A UN

70%

Rajoy reafirma el “ple suport” 
en la negociació amb la UE

avui és notícia    pàgines 3 a 5

anDoRRa    pàgina 8 anDoRRa    pàgina 9 anDoRRa    pàgina 9 anDoRRa    pàgina 11

L’aeroport, en marxa 
amb el repte d’acollir 
vols fora de Schengen 

El PS proposa una llei 
per garantir l’accés a 
la informació pública

Rebuig unànime de 
l’atemptat contra 
‘Charlie Hebdo’

Naturlàndia registra 
un 40% més de 
visitants per Nadal

tati masià
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Recull de notícies 2015

ııı Justícia
Els afectats per preferents comencen a 
rebre els diners.

ııı Salut
Els centres de salut administren 4.493 
vacunes contra la grip.

ııı Transport
L’ATI denuncia que la pèrdua de la para-
da de taxi de davant l’Escale fa perdre al 
taxista el 80% de caixa.

ııı Esquí
Les estacions reben més de 360.000 es-
quiadors per Nadal.

ııı Successos
Detenen un resident per vendre mirós i 
picassos falsos.

ııı Administració parroquial
Els comuns acorden impulsar l’agència 
tributària durant el 2015.

ııı Pas de la Casa
Gevivasa renuncia a la indemnització i 
vol repartir-se els pisos.

ııı Exposicions
Fins a 2.700 persones visiten la mostra 
del romànic ‘Benvingudes a casa vostra!’.

ııı Trànsit
Les sancions per excés de velocitat s’ele-
ven fins a 6.649 el 2014.

ııı Turisme
Preocupació al sector hoteler per la falli-
da del receptor de turistes Ski Art.

ııı Esquí
Finlàndia guanya el 23è Trofeu Borrufa.

ııı Dakar
Albert LLovera, amb un bugui de l’equip 
MD Rallye Team, es converteix en el pri-
mer andorrà que completa el Dakar en la 
categoria de cotxes.

ııı Administració
El ministeri de Cultura es traslladarà a 
l’hotel Rosaleda sense l’Arxiu Nacional.

ııı Integració
El Comú d’Andorra la Vella i l’EENSM 
signen un acord perquè els usuaris del 
centre puguin prendre part en les activi-
tats que impulsi la corporació.

aterratge de l’avioneta que transportava 
el conseller de Territori de la Generali-

tat, Santi Vila, esdevé l’acte simbòlic de la posa-
da en funcionament de l’aeroport Andorra-la Seu 
d’Urgell, que es fixa el repte d’acollir vols de fora 
Schengen i rebre en un termini de deu anys 50.000 
passatgers. Vila signa amb el ministre d’Economia i 
Territori, Jordi Alcobé, el protocol d’entesa per a la 
cogestió i promoció de l’aeroport. Andorra aporta-

rà el 50% del dèficit d’explotació fins a un màxim 
de 300.000 euros, així com una part variable en 
funció del nombre de passatgers que arribin en vols 
comercials. L’arrencada, però, és complicada i mal-
grat l’interès mostrat per alguns operadors aquest 
no s’acaba de concretar. A l’estiu Viatges Regina 
ofereix paquets a Mallorca i Madrid, però l’índex 
d’ocupació dels vols queda per sota de les expecta-
tives establertes.
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En marxa l’aeroport 
Andorra-la Seu d’Urgell
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Dilluns, 12 De gener Del 2015 núm. 2.722 / Any 11

Quatre anys d'Antoni Martí:
2.877 assalariats menys

Prat de la Creu, 8. Andorra la Vella
Tel. 86 54 55

MAGAZZINI FIRME
OUTLET
GRANS MARQUES
HOME/DONA
FINS A UN

70%

La recuperació d’ingressos 
d’ITP del 2013, en dubte
Les corporacions comunals indiquen que s’estarà lluny de cobrir les pèrdues, 
tot i que algunes es mostren a l’espera de tancar les liquidacions

ENTREVISTA A
jaume bartumeu
pàgines 6 i 7

ANDORRA    pàgina 9

S’eliminen comissions 
per treure diners a 
caixers del país

pIRINEuS    pàgina 10

Èxit de participació en 
‘el món màgic de les 
muntanyes’

ESpORTS    pàgina 14

Despres acaba 29è i 
avança en la general  
i Llovera és 64è

“L’efecte de l’obertura 
és totalment 
imperceptible en el 
mercat 
laboral”

ANDORRA    pàgina 8

taxistes rebaten l’atI 
i en qüestionen la 
representativitat

Saboya i Mateu, a la marxa a París, 
expressen la “solidaritat” amb França

ANDORRA   pàgina 9

AgèNcIES

imperceptible en el 

AVuI éS NOTícIA    pàgina 3
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DivenDres, 23 De gener Del 2015 núm. 2.731 / Any 11

Quatre anys d'Antoni Martí:
2.877 assalariats menys

Prat de la Creu, 8. Andorra la Vella
Tel. 86 54 55

MAGAZZINI FIRME
OUTLET
GRANS MARQUES
HOME/DONA
FINS A UN

70%

Renda
 Dual

La suma 
perfecta

*excepte fons monetariL’alternativa També ens trobaràs a
www.bsa.ad

4 nacionals i 25 territorials 
per a les eleccions generals

avui és notícia    pàgines 3 a 8
tati masià
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DimECREs, 28 DE gEnER DEl 2015 núm. 2.734 / Any 11

Per la cohesió social:
Educació i sanitat públiques de qualitat

Prat de la Creu, 8. Andorra la Vella
Tel. 86 54 55

MAGAZZINI FIRME
OUTLET
GRANS MARQUES
HOME/DONA
FINS A UN

70%

Petició d’entre 5 i 9 anys 
pel robatori de la Cellini
Tres dels quatre acusats pel robatori a la joieria el mes de setembre del 2013 reconeixen els fets, mentre 
que un quart nega cap mena d’implicació en la sostracció i la seva defensa demana la lliure absolució

L’Andorra Shopping Festival atrau un 
5,6% més de visitants al novembre

andorra    pàgina 5

andorra    pàgina 7

Una delegació de 
l’Odihr avalua el 
procés electoral

andorra    pàgina 8

Pujol diu que el pare li 
va deixar un manuscrit 
amb les instruccions

cultura    pàgina 11

Un centenar d’artistes 
s’inscriuen en el 
catàleg virtual AND’Art

esports    pàgina 13

Peñarroya confia en 
Luka Bogdanovic per 
obrir el camp

avui és notícia    pàgina 3
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Dijous, 29 De gener Del 2015 núm. 2.735 / Any 11

Prat de la Creu, 8. Andorra la Vella
Tel. 86 54 55

MAGAZZINI FIRME
OUTLET
GRANS MARQUES
HOME/DONA
FINS A UN

70%EL TEU COMPLEMENT

D’HIVERN
Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 28/02/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 28/02/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 28/02/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

EL MENJAR MÉS TRAPELLA D’ANDORRA

Bonaventura Riberaygua, 10. Andorra la Vella. Tel. 72 84 04

PROPERA
OBERTURA

HAMBURGUESA

BON DIA

Un 5,46% dels menors diu 
que pateix certes privacions 
De l’estudi inclòs en l’Observatori de la Infància 2014 se’n desprèn que els menors tenen cobertes les 
necessitats bàsiques i que les privacions estan més relacionades amb l’oci, com activitats fora de l’horari escolar

Presentat Bogdanovic, que agafa 
el repte de ser un jugador decisiu

avui és notícia    pàgina 3

anDoRRa    pàgina 6

Deu anys per a l’home 
que va colpejar i robar 
una dona a Escaldes

anDoRRa    pàgina 7

El salari mitjà global 
creix un 2,6% i queda 
fixat en 2.042 euros

cultuRa    pàgina 13

El CAEE dedica una 
antologia al polifacètic 
artista Sergi Mas

espoRts    pàgina 14

Dídac Martínez deixa 
la banqueta i el VPC 
pensa en Manuel Romo

espoRts    pàgina 15

maRtín imatge / bca
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ııı El risc d’allaus 
obliga a desallotjar 
habitatges a Ransol, 
les Salines i Soldeu

ııı La realitat virtual, 
estrella d’un 6è Saló 
del videojoc amb 
6.000 visitants

ııı Mor una resident 
de 36 anys en una 
topada frontal a la 
carretera C-14

El Centre de Congressos de la capital 
acull el macrojudici pel ‘cas Dalton’

l Centre de Congressos d’Andorra la Vella es 
converteix durant quatre dies en l’escenari del 
macrojudici pel cas Dalton contra el tràfic i el 

consum de cocaïna. Fins a 28 acusats i més de mig cente-
nar de testimonis protagonitzen un judici que arrenca amb 
el plantejament per part de les defenses de diverses qües-
tions prèvies referents, entre altres aspectes, a les escoltes 
telefòniques, a la pròrroga de la presó preventiva d’alguns 
dels acusats –nou dels quals encara a la presó en el moment 
de la vista– i a la comunicació de l’aute de processament. 
Un cop el Tribunal desestima bona part de les qüestions i 
dóna continuïtat al judici, comença l’allau de declaracions 

dels acusats, deu en la primera jornada, entre les quals la 
de la principal implicada, una dona controlada el gener del 
2013 amb 75 grams de cocaïna, que va confessar i acceptar 
els fets. No així un home que regentava un bar a Andorra 
la Vella i que també figura entre els principals implicats 
en el cas, que nega que es dediqués a vendre droga, igual 
que fan quatre membres d’una mateixa família residents a 
Fontaneda i la Massana i la nòvia d’un d’ells. Tot i que el 
fiscal sol·licita una pena de fins a onze anys de presó per 
als principals encausats, el Tribunal sentencia a set anys i 
l’expulsió definitiva del país la dona que admet els fets i a 
penes d’entre 5 i 6,5 anys la resta dels principals acusats.
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Dimarts, 3 De febrer Del 2015 Núm. 2.738 / aNy 12

Passa’t al SSD             disc dur sòlid

· més velocitat
· menys errors de disc
· cap component mecànic

Av.Sant Antoni, 91bxos, La Massana. T: +376 73 77 73

disc dur sòlid

· més velocitat
· menys errors de disc
· cap component mecànic

             disc dur sòlid

· més velocitat
· menys errors de disc
· cap component mecànic  des de

49 €

EL TEU COMPLEMENT

D’HIVERN
Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 28/02/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 28/02/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 28/02/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

EL MENJAR MÉS TRAPELLA D’ANDORRA

Bonaventura Riberaygua, 10. Andorra la Vella. Tel. 72 84 04

PROPERA
OBERTURA

HAMBURGUESA

BON DIA

Arrenca el macrojudici pel 
‘cas Dalton’ amb 28 acusats

avui és notícia    pàgina 3

anDoRRa    pàgina 6 anDoRRa    pàgina 7 anDoRRa    pàgina 8 cultuRa    pàgina 13

Junts proposa un 
ajornament de la Llei 
del pla de pensions 

L’ABA critica la 
direcció per “mala 
gestió” d’hores extres

Andorra renova amb 
els Estats Units les 
beques Fulbright 

Pera torna a la 
Temporada amb un 
repàs de la trajectòria

tati masià
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L’any a les teves mans

ııı Economia
La inversió estrangera del 2014 supera 
els 109 milions d’euros.

ııı Esquí de fons
Irineu Esteve debuta als Mundials júnior 
amb una gran 12a posició.

ııı Integració
El projecte de Carisma amb Agentas ar-
renca a Sant Julià de Lòria.

ııı Tinença d’animals
Els comuns tot just posen un centenar de 
multes per infraccions de la normativa.

ııı La Massana
El curs del cos de voluntaris per la natu-
ra inclou formació amb els banders.

ııı Patrimoni
Es completa la restauració del retaule de 
Sant Guillem.

ııı Salut
El Govern acorda impulsar una prova  
pilot per prevenir l’obesitat infantil.

ııı Entitats
L’Assandca aconsegueix fons per finan-
çar un centenar de transports.

ııı Telecomunicacions
Andorra és el país amb la xarxa de tele-
fonia més segura del món.

ııı Bàsquet
El MoraBanc Andorra incorpora el ma-
cedoni Vojdan Stojanovski.

ııı Cultura
Els museus nacionals perden un de cada 
quatre visitants des del 2011.

ııı Benestar
El projecte Vida independent dóna ser-
vei a cinc usuaris i en té tres en espera.

ııı Turisme
El deute de Ski Art amb els hotels puja 
com a mínim a 700.000 euros.

ııı Futbol
Itàlia i Sèrbia, en el camí per a l’Europeu 
de la selecció sub-21.

ııı Turisme
Les pernoctacions creixen un 4% entre 
el 2011 i el 2014.

a pista del pic Alt de Cubil acull el Cam-
pionat del Món de forapista júnior, que 

per primera vegada es disputa en territori europeu. 
La prova aplega més de seixanta participants, que 
demostren les seves habilitats en les categories 
d’esquí i surf de neu. En la cita hi ha també partici-
pació andorrana: l’esquiador Tommy Moreno, amb 
325 punts, aconsegueix la 22a posició d’un total 
de 28 participants en la seva categoria i, en surf 

de neu, Josep Maria Naudi, amb 640 punts, acaba 
vuitè de nou participants. El nombrós públic assis-
tent gaudeix de la categoria dels trucs, que certifi-
quen el bon moment pel qual passa aquest esport. 
Arthur Raskin, Luke Smith i  Victor Pouvel pugen 
al podi en categoria masculina, i en noies ho fan 
Jacqueline Pollard, Synnove Medhus i Illona Car-
lod. En surf de neu el triomf és per a Dylan Zellers 
i Jazmine Erta.
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El Mundial júnior de 
forapista, al Cubil
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EL MENJAR MÉS TRAPELLA D’ANDORRA

Bonaventura Riberaygua, 10. Andorra la Vella. Tel. 72 84 04

PROPERA
OBERTURA

HAMBURGUESA

BON DIA

S
Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 80€ en qualsevol de les Gala Perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlda �ns al 30/04/15 
o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Regal Regalo
ПодарокCadeau

Gift

Valls es compromet a visitar 
Andorra amb empresaris gals
En la trobada que el primer ministre francès manté amb el cap de Govern en funcions, Antoni Martí, França  
es referma en el seu suport a Andorra en les negociacions per a l’acord d’associació amb Europa

AnyósPark esdevé nou patrocinador 
del VPC per contribuir al seu ascens

avui és notícia    pàgina 3

anDoRRa    pàgina 6

Nou reglament per 
crear minicentrals per 
produir electricitat

anDoRRa    pàgina 7

SIPA i CFPA diuen que 
la reunió de Cinca és 
“electoralista”

cultuRa    pàgina 12

El festival Ull-Nu 
triplica la participació 
i Fesser serà jurat

espoRts    pàgina 14

L’equip femení finalitza 
en novena posició als 
Mundials de Verbier

espoRts    pàgina 15

tati masià

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
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Per consolidar l'economia:
Associació amb la Unió Europea

 

Tres fotografies inèdites de 
la condemna a mort d’Areny

avui és notícia    pàgina 3

anDoRRa    pàgina 11 anDoRRa    pàgina 12 anDoRRa    pàgina 12 espoRts    pàgina 19

Viatges gratuïts amb 
Autocars Nadal per 
rebre radioteràpia

Els sindicats policials 
creuen que la llei crea 
“inseguretat jurídica”

L’associació  
d’Alzheimer demana la 
col·laboració a França  

Andorra acaba en 7è 
lloc en els Campionats 
del Món de Verbier 

fons manuel pomaRes / aRxiu nacional
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RESPONSABILITAT, SOLIDARITAT, CONFIANÇA

PARLEM CLAR VOTA

Renda
 Dual

La suma 
perfecta

*excepte fons monetariL’alternativa També ens trobaràs a
www.bsa.ad

Pugna pel vot dels indecisos 
en els comicis més oberts

avui és notícia    pàgines 3 a 11
t.m. / ps / agències
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RESPONSABILITAT, SOLIDARITAT, CONFIANÇA

PARLEM CLAR VOTA

Renda
 Dual

La suma 
perfecta

*excepte fons monetariL’alternativa També ens trobaràs a
www.bsa.ad

136 joves han viscut a Jovial 
des que es va obrir el 2009
El cònsol major, Jordi Minguillón, explica que des del 2009 s’han rebut 242 sol·licituds de llogaters, de les 
quals només se n’han refusat 27 per no complir els requisits, i que els 80 pisos sempre han estat ocupats 

Un espectacular incendi a Andorra 
la Vella crema la Borda Pairal

avui és notícia    pàgina 3

anDoRRa    pàgina 16

Les defenses neguen 
la banda organitzada 
en el ‘cas Dalton’

cultuRa    pàgina 20

Mas: “Sóc un cagat, 
no sóc prou valent per 
dir-me artista”

cultuRa    pàgina 21

Sánchez reivindica 
que cal una nova 
Biblioteca Pública

espoRts    pàgina 22

Gutiérrez firma una 
tercera posició a la 
Copa d’Europa

anDoRRa    pàgina 17

bonDia
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Recull de notícies 2015

smartson

www.smartsonbarcelona.com
E-SHOP / + INFO / VIDEOS

Redueix el risc per mort sobtada
Afavoreix la correcta formació del 

crani i de la columna vertebral

BABY

Afavoreix la correcta formació del 
crani i de la columna vertebral

EL PRIMER 
MATALÀS

MULTI
ETAPA

3 MATALASSOS EN 1
TRES ETAPES PER AFAVORIR 
EL CORRECTE CREIXEMENT 

DEL TEU BEBÉ

Amb l’aval científi c de Fundació

DISTRIBUIDOR OFICIAL A ANDORRA                                            
C/ Callaueta 22                                                                                  
AD 500 Andorra la Vella                                                                  
Te.+ 376  860 105                                                                                
 

SANITAT HOUSE
C/ Na Maria Pla, botiga 9
AD500 Andorra la Vella
Tel. + 376 728 808
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L’any a les teves mans

ııı Grandvalira clou 
amb èxit la Copa 
d’Europa i ja es fixa 
en la del Món

ııı Martí es reuneix 
a Brussel·les amb 
el president de la 
Comissió Europea

ııı La policia deté un 
home sospitós d’un 
seguit de furts a 
Ordino

Intervenció de BPA arran d’una nota 
dels EUA i desencadenament dels fets

na comunicació rebuda pel departament del 
Tresor dels Estats Unitats és el detonant per-
què Banca Privada d’Andorra (BPA) sigui in-

tervinguda per l’Institut Nacional Andorrà de Finances per 
presumptes actuacions de blanqueig de capitals procedents 
d’organitzacions criminals, la corrupció i el tràfic de per-
sones, i en les quals s’hauria aprofitat el sistema financer 
dels Estats Units. L’afer esclata quan el Govern encara està 
en funcions i en pocs dies els fets se succeeixen: el consell 
d’administració del banc és destituït; el conseller delegat, 
Joan Pau Miquel, és detingut i es limita la retirada d’efectiu 
als clients en 2.500 euros a la setmana, la qual cosa provoca, 

en un inici, cues a les oficines de persones disposades a re-
tirar els seus diners. Poc després el Consell General, acabat 
de constituir, vota la llei que ha de permetre la resolució de 
BPA i l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries 
(AREB) assumeix la tutela de l’entitat. Es crea Vall Banc i 
de manera paral·lela es duu a terme una auditoria sobre els 
comptes, per determinar si n’hi ha d’altres, més enllà dels 
casos que estan judicialitzats, que puguin estar relacionats 
amb el blanqueig, i es crea al si del Consell General una 
comissió especial. També se succeeixen les demandes, de 
clients i dels socis majoritaris de BPA, que se senten perju-
dicats per com s’ha actuat en aquest afer.

U

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES
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Continuem treballant pel país

 

L’INAF intervé BPA a causa 
d’una denúncia de blanqueig
Una comunicació rebuda des del departament del Tresor dels Estats Units indica que alts càrrecs de l’entitat 
haurien dut a terme suposadament operacions per blanquejar diners d’organitzacions criminals

Dos milions per promocionar l’estiu 
i atreure un 4% més de turistes

avui és notícia    pàgina 3

anDoRRa    pàgina 8

Les actuacions dels 
bombers creixen un 
28% pel servei sanitari

anDoRRa    pàgina 9

Els comuns valoraran 
recórrer al saig segons 
els expedients

cultuRa    pàgina 12

Calvet reconstrueix el 
periple espanyol de la 
família de Kimhi

espoRts    pàgina 13

Escolà posarà el 
càrrec a disposició en 
la propera assemblea

anDoRRa    pàgina 6

tati masià
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Recull de notícies 2015

ııı Sanitat
Creixen un 13% les inscrites a la donació 
de cordó umbilical.

ııı Medi ambient
La neteja dels rius permet recollir 34 to-
nes de residus.

ııı Consell de joves
Els joves volen el vot dels residents a les 
comunals i més sortides laborals.

ııı Lliga Nacional
Edu Moya, exjugador de Primera espa-
nyola, fitxa pel Lusitans.

ııı Art efímer
Ribalta i Milena s’imposen al concurs 
d’escultures sobre neu del Pas.

ııı Sinistralitat
El 2014 tanca amb 3.521 accidents labo-
rals, 57 més.

ııı Cinema
Camarero, millor ficció amb ‘A serious 
comedy’ en el Festival Ull Nu.

ııı Camp d’activitats
Creix la facturació de Naturlàndia un 
36% fins al mes de març.

ııı Esquí de muntanya
Els germans Albós segueixen dins del top 
25 en la Pierra Menta.

ııı Associacions
Neix Riberaygua i Travesseres, amb una 
vintena d’establiments.

ııı Esdeveniments
La Seu d’Urgell i Sort celebraran els 
Mundials de piragüisme del 2019.

ııı Condicions laborals
L’USdA denuncia irregularitats en el 
transport sanitari.

ııı Editorial
El segell Anem revifa amb una conversa 
entre Morell i Alanis.

ııı Resolució de conflictes
La Cambra i els advocats, interessats en 
l’arbitratge internacional. 

ııı Tribunals
Dos anys per a un acusat de difondre 
pornografia infantil.

emòcrates per Andorra revalida la ma-
joria a les eleccions després que per dis-

set vots aconsegueixi els dos consellers d’Ordino. 
Així, DA, amb el 37% dels vots, obté 15 parlamen-
taris, 5 en circumscripció nacional i 10 correspo-
nents a cinc victòries territorials: Ordino, Canillo, 
Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Encamp. 
Liberals d’Andorra, amb un 27,7% dels sufragis, 
aconsegueix 8 consellers generals, 4 de la llista na-

cional i 4 de les territorials de Sant Julià de Lòria i 
de la Massana. La tercera força parlamentària serà 
la coalició PS+Verds+IC+I, que amb el 23,5% 
dels suports obté 3 consellers generals provinents 
de la llista nacional. I finalment, Socialdemocràcia 
i Progrés, amb l’11,7%, obté dos consellers gene-
rals, també de la candidatura nacional. Posterior-
ment se celebra el debat d’investidura, amb Josep 
Pintat i Antoni Martí com a candidats.
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DA revalida la majoria 
amb 17 vots a Ordino
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PROPERA
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o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Regal Regalo
ПодарокCadeau

Gift

La família, un recurs abans 
de demanar ajuts, que baixen
Les prestacions socials que concedeixen els comuns han registrat un lleuger descens el 2014 respecte al 
2013. Una de les explicacions que troben les corporacions és la tendència a recórrer a l’ajuda de familiars

Ivan Origone, el més ràpid del món 
al quilòmetre llançat de Grandvalira

avui és notícia    pàgina 3

anDoRRa    pàgina 6

L’USdA felicita DA per 
la victòria però espera 
“més diàleg”

anDoRRa    pàgina 7

El 40% de l’electorat 
no dóna suport a cap 
dels quatre partits

anDoRRa    pàgina 8

L’Actua Corner tanca 
el 2014 amb un 12% 
més de consultes

anDoRRa    pàgina 10

Entra en vigor la 
nova Llei de la CASS 
aprovada al juliol 

espoRts    pàgina 14

eugenio cabaleiRo
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Continuem treballant pel país

El transport públic, preocupat  
pel tall a Fiter i Rossell
Les empreses de línies regulars de transport interurbà diuen que hauran de fer 5.400 quilòmetres de més en 
les quatre setmanes i que això duplicarà la despesa, i lamenten no poder passar pel túnel del pont pla

Repàs de la trajectòria artística de 
Pilarín Bayés al Museu del Tabac

andorra    pàgina 7

avui és notícia    pàgina 3

Menys llits el 2014 
però la UHA alerta de 
l’augment en 4 anys

andorra    pàgina 6

Fins a 48 demandes 
de reserva de plaques 
personalitzades

andorra    pàgina 9

L’ADA diu que encara 
queda per a la igualtat 
d’homes i dones

esports    pàgina 14

Xavi Teixidó renuncia 
a participar en l’Ultra 
Trail World Tour

cultura    pàgina 11

tati masià
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Renda
 Dual

La suma 
perfecta

*excepte fons monetariL’alternativa També ens trobaràs a
www.bsa.ad

EL MENJAR MÉS TRAPELLA D’ANDORRA

Bonaventura Riberaygua, 10. Andorra la Vella. Tel. 72 84 04

PROPERA
OBERTURA

HAMBURGUESA

BON DIA

EL REGAL per al millor
regal   cadeau   regalo   gift  ПОДАРОК

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres 
promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 30/04/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

per al millorper al millorper al millor

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres 

La reestructuració de BPA, 
prioritària per al Govern
Cinca diu que és la millor opció per preservar els interessos dels clients i els treballadors, i que difícilment 
BPA podrà operar amb el mateix nom, i remarca que la resta d’entitats estan operant amb total normalitat 

Arrenca la negociació amb la Unió 
Europea per a l’acord d’associació

andorra    pàgina 6

andorra    pàgina 7

Els comptes 2014 es 
tanquen amb superàvit 
de gestió de 16 milions

andorra    pàgina 8

Una majoria molt curta 
de joves aprova el vot 
resident a les comunals

andorra    pàgina 8

Admesa a tràmit la 
segona demanda de 
Roig contra el Comú

cultura    pàgina 12

La intervenció de BPA 
qüestiona el futur dels 
poetes de Plensa

avui és notícia    pàgina 3

sfga
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EL MENJAR MÉS TRAPELLA D’ANDORRA

Bonaventura Riberaygua, 10. Andorra la Vella. Tel. 72 84 04

PROPERA
OBERTURA

HAMBURGUESA

BON DIA

S
Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 80€ en qualsevol de les Gala Perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlda �ns al 30/04/15 
o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Regal Regalo
ПодарокCadeau

Gift

El Govern vol tenir la llei 
per a BPA la setmana vinent
De manera paral·lela a la redacció del text legal es treballa en el decret per a la línia d’avals per a l’operativa 
de les empreses i Fitch anuncia que manté les qualificacions als bancs però alerta de descensos

El síndic reclama unió, celeritat i 
perícia per solucionar l’afer de BPA

avui és notícia    pàgina 5

anDoRRa    pàgina 8

Detectats durant el 
2014 cinc nous casos 
de tuberculosi al país

anDoRRa    pàgina 9

Comptabilitzades 282 
targetes d’aparcament 
de discapacitats

cultuRa    pàgines 11 i 12

L’Arxiu identifica 
els fugitius del fons 
fotogràfic Narcís Casal

espoRts    pàgina 13

Edu Moya diu que 
“el futbolista s’ha 
d’adaptar a tot”

anDoRRa    pàgina 7

tati masià
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FELIÇ 2016

Desitgem Bones Festes a tots els nostres clients, col·laboradors i amics
Deseamos Felices Fiestas a todos nuestros clientes, colaboradores y amigos

Nous souhaitons Joyeux Noël à nos clients, partenaires et amis
We Wish a Merry Christmas io all our customers, partners and friends
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ııı Pastor, escollit 
jutge del Tribunal 
Europeu dels Drets 
Humans

ııı La policia rep  
61 denúncies per la 
retirada fraudulenta 
d’euros

ııı Acord per 
encarregar un estudi 
de Meritxell i aturar 
l’embelliment

Valoració dispar dels resultats  
en un hivern amb més turistes

a temporada d’hivern acaba amb xifres positi-
ves per a les estacions d’esquí, que aconseguei-
xen bons resultats. Així, Grandvalira factura 

un 4,5% més gràcies als forfets venuts, 1.663.876, i a la 
despesa feta pels esquiadors, mentre que Vallnord arriba 
a 681.000 dies d’esquí, la qual cosa suposa un 8% menys 
respecte del període anterior. Malgrat això, els resultats per 
a les societats explotadores, EMAP i Secnoa, són millors. 
Mentrestant, la facturació de Naturlàndia també creix. La 
Unió Hotelera d’Andorra (UHA) destaca que l’ocupació 
de l’hivern davalla un 10% respecte de la temporada ante-
rior, i ho atribueixen a la menor arribada de turistes russos. 

Quan Andorra Turisme fa balanç es consta que s’ha tancat 
l’hivern amb un 5,1% més de turistes, un percentatge que 
està per sobre de l’1,8% marcat com a objectiu pel ministe-
ri de Turisme. Una de les dades positives és el creixement 
de turistes espanyols i francesos: els primers augmenten un 
8,6% i els segons un 17,5%, i també es constata un avenç 
en la resta de mercats europeus. En canvi, es corrobora la 
davallada del mercat rus, una caiguda xifrada en un 53%. 
El ministre de Turisme, Francesc Camp, atribueix els millors 
resultats a la recuperació econòmica i a les campanyes de 
promoció que s’han fet per atreure els turistes, que tenen 
efectes positius, segons el ministre.
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Continuem treballant pel país

La UHA diu que l’ocupació  
a l’hivern davalla en un 10%
Julian destaca que la important reducció del turisme rus és una de les principals causes de la disminució 
de les pernoctacions, a més del fet que cada vegada hi ha més establiments diferents dels hotels

Repàs de la trajectòria d’una figura 
clau en els anys convulsos del segle XX

avui és notícia    pàgina 3

anDoRRa    pàgina 6

El volum d’assalariats 
creix un 1,7% al gener 
i se situa en 37.857 

anDoRRa    pàgina 8

Grandvalira factura un 
4,5% més gràcies als 
forfets i la despesa

anDoRRa    pàgina 10

Acord a la Massana 
per revocar el conveni 
de l’arxiu nacional

espoRts    pàgina 14

El MoraBanc, amb 
moltes coses en joc 
contra l’Estudiantes

cultuRa    pàgina 12

tati masià
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14 
L’any a les teves mans

ııı Tribunals
Penes d’entre quatre anys i mig i sis pel 
robatori de la Cellini.

ııı Cap de Govern
Antoni Martí és traslladat a Tolosa per a 
l’extracció d’un càlcul al pàncrees.

ııı Festival de saxo
Espanya acapara nou de les quinze pla-
ces de les semifinals del Sax Fest.

ııı Ocupació
El 50% dels inscrits als cursos de la Creu 
Roja han trobat feina. 

ııı Futbol
Victòria de la selecció sub-16 al Deve-
lopment Tournament.

ııı Pensions
El fons de reserva de la CASS obté una 
rendibilitat del 2,9%.

ııı Escalada
L’escalador Guillem Colell assoleix el pri-
mer 8b+ andorrà.

ııı Recaptació de tributs
Els comuns destinen 81.600 euros a un 
estudi per crear l’agència tributària.

ııı Consell General
DA presidirà quatre comissions, i LdA i 
el grup mixt, dues cadascun.

ııı Atenció domiciliària
Una mitjana de 160 persones són ateses 
pels SAD dels comuns.

ııı Execucions
Sis persones es presenten al concurs per 
escollir tres saigs.

ııı Partits
Torralba i Jover lideren la nova executi-
va dels demòcrates.

ııı Patrimoni
Campanya d’inspecció a Patrimoni per 
corregir patologies. 

ııı Ajudes
Les subvencions esportives es mantenen 
estables el 2015.

ııı Història
L’Arxiu exposa ‘La Bella Andorra’ amb 
50 imatges inèdites.

principis de mes el cap de Govern, Antoni 
Martí, anuncia la composició del nou gabi-

net ministerial. Està integrat per cinc persones que 
ja formaven part de l’anterior equip, tot i que alguns 
amb responsabilitats diferents i d’altres perden alguns 
departaments, i quatre més s’hi incorporen. Així, re-
peteixen Gilbert Saboya a Exteriors; Xavier Espot a 
Justícia i Interior; Jordi Cinca a Finances i Francesc 
Camp a Turisme, ja que cedeix Medi Ambient a Síl-

via Calvó, que assumeix també Agricultura i Sosteni-
bilitat. Jordi Alcobé també continua però a la cartera 
d’Administració Pública, Transports i Telecomunica-
cions. Èric Jover assumeix Educació i Ensenyament 
Superior; Rosa Ferrer, Relacions Institucionals, Afers 
Socials i Ocupació, que després passarà a ser Salut, 
Afers Socials i Ocupació, i Jordi Torres, Ordenament 
Territorial. A finals de mes Olga Gelabert és nomena-
da ministra de Cultura, Joventut i Esports.
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Nou ministres inicials i 
nomenament de Gelabert
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Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a
d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 31/07/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

El necesser de Primavera
ideal per als teus viatges

d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 31/07/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 31/07/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

RegaL
CADEAU
Regalo
GIFT

EL MENJAR MÉS TRAPELLA D’ANDORRA

Bonaventura Riberaygua, 10. Andorra la Vella. Tel. 72 84 04

JA HEM
OBERT

HAMBURGUESA

BON DIA

Bombers reestructurarà 
el control central operatiu
La remodelació es portarà a terme abans de l’entrada en funcionament del telèfon únic d’emergències 112 i 
servirà per posar fi a les diferències laborals, tot i que Recasens nega incompliments de la legislació laboral

Encamp commemora 850 anys de la 
consagració de Sant Romà de les Bons

avui és notícia    pàgina 3

anDoRRa    pàgines 6 i 7

La Cambra aposta 
per una associació de 
comerciants nacional

anDoRRa    pàgina 8

Entren més de 70.000 
vehicles, xifra que 
supera l’expectativa

anDoRRa    pàgina 9

Sis persones ja reben 
el nou tractament per 
a l’hepatitis C

cultuRa    pàgina 11

Sant Joan de Caselles 
i Engolasters seran 
escenaris del Femap

anDoRRa    pàgina 9

tati masià
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Continuem treballant pel país

Treball temporal per a 
106 persones als comuns
La mitjana de treballadors temporals en benefici de la col·lectivitat durant 
l’any passat va ser de 15 per corporació comunal, un més que l’any anterior

ENTREVISTA A
víctor naudi
pàgines 6 i 7

pIRINEuS    pàgina 11

Lleida-alguaire tanca 
l’hivern amb un 18% 
més de passatgers

CuLTuRA    pàgina 12

Patrimoni restaura 
el Sant Ermengol de 
Jeroni d’Herèdia

ESpORTS    pàgina 14

david albós i Maria 
Fargues, campions de 
la copa d’andorra

“Hi ha alguna cosa 
que ha fallat o que 
s’ha ocultat en la 
crisi de 
BPa”

ANDORRA    pàgina 8

La Faad vol recuperar 
els premis creats en 
memòria de rogel

EMAP homenatja Joan Carchat i 
posa el seu nom a una pista d’esquí

ANDORRA    pàgina 10

TATI mASIà

AVuI éS NOTíCIA    pàgina 3
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La suma 
perfecta

*excepte fons monetariL’alternativa També ens trobaràs a
www.bsa.ad
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Continuem treballant pel país

Protecció per a 63 façanes 
al nucli antic de la capital
El Comú d’Andorra la Vella ha inventariat 247 edificis del Cap del Carrer, el barri 
antic i la zona del carrer del Puial, que s’han dividit segons diferents qualitats

ENTREVISTA A
anna ros
pàgines 6 i 7

ANDORRA    pàgina 8

sDP, a favor d’una 
comissió d’enquesta 
sobre l’afer BPa

CULTURA    pàgines 11 a 13

arriba un sant Jordi 
protagonitzat per un 
boom del relat

ESPORTS    pàgina 14

Batussa en el partit 
entre l’atlètic Escaldes 
i el Penya Encarnada 

“Volem que es tingui 
en compte que la 
nostra professió és 
important”
nostra professió és 

ANDORRA    pàgina 8

L’E-E respon fa 
possible conèixer un 
centenar d’incidències

El VPC capgira un 48 a 18 advers 
i ja és a quarts de la Copa Pirineus

ESPORTS    pàgina 15

TATI mASIà

AVUI éS NOTíCIA    pàgina 3
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www.bsa.ad

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

Continuem treballant pel país

Nou pla de vacunació per 
a les dones embarassades
A la vacuna que ja es recomanava contra la grip s’hi incorpora ara la de la tos 
ferina, i el tètanus i la rubèola per a aquelles gestants que no les tinguin

ENTREVISTA A
santiago
niño-becerra
pàgines 6 i 7

ANDORRA    pàgina 8

Les contractacions 
de temporers creixen 
un 9,3% aquest hivern

pIRINEuS    pàgina 12

Fins a 15 establiments 
a la cita gastronòmica 
de l’alt Urgell

ESpORTS    pàgina 14

el Morabanc vol fer 
un pas en ferm cap a 
la salvació a Múrcia

“En l’àmbit financer-
bancari el problema 
d’andorra és doble”

ANDORRA    pàgina 8

arcalís tancarà la 
temporada reduint un 
35% el dèficit operatiu

Cairat, Morell i Fernàndez, els més 
venuts en un sant Jordi positiu

AVuI éS NOTícIA    pàgines 3 i 4

TATI mASIà

ANDORRA    pàgina 9
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Prevenir és
assegurar-te
Perquè mai no estem exempts dels imprevistos

Bon Any 2016!

45
més de

anys
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L’any a les teves mans

ııı Andorra participa 
per tercer cop en la 
Biennal de Venècia 
amb Xandri i Roqué 

ııı Sant Julià manté 
que l’ús de la targeta 
està justificat i 
portarà comprovants

ııı Tor jura com 
a president de la 
Batllia i anuncia 
millores 

Creix el volum de gent que no arriba 
a final de mes, segons Càritas

reix el volum de persones que no arriben a 
final de mes tot i tenir feina. Aquesta és una 
de les conclusions de la memòria d’activitats 

del 2014 de Càritas Andorrana, que mostra també que el 
nombre d’usuaris experimenta un descens del 17%, la qual 
cosa és interpretada per l’ONG pel fet que “la crisi ja ha 
tocat fons”. En total, durant el 2014 l’entitat atén 1.078 
usuaris, dels quals 310 corresponen al programa d’Atenció 
Primària (un 19% menys que el 2013). Els principals pro-
blemes constatats són els econòmics (28%), d’informació 
i orientació (19%), laborals (18%), sanitaris (14%) i re-
lacionats amb l’habitatge (11%). I en la mateixa tendèn-

cia dels darrers anys, és molt comú trobar en el mateix 
nucli familiar diversos problemes. També el 2014 el perfil 
d’usuari més freqüent és el d’una dona adulta, d’origen 
sobretot espanyol –seguint l’estructura de la població, 
tot i que creixen lleugerament els andorrans–, que viu en 
una llar unifamiliar o monoparental. Un fet que destaca 
és que cada cop s’atenen més persones que viuen soles i 
que no tenen parella, ni fills ni xarxa familiar. Així mateix, 
un 60% de les famílies ateses són antics usuaris. En rela-
ció amb el banc d’aliments, el 2014 s’atenen 147 famílies  
(327 persones), una xifra que també baixa respecte del 
2013, quan es van registrar 189 famílies.
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Comptabilitat, fi scalitat, auditories, 
formacions, treballs especials
C/ de la Grau, 15, baixos, Andorra la Vella
Tel.: +376 / 867 800  
info@sigmaeconomistes.ad

195 € 
16 hores / Matí o tarda / Juny o juliol

CURS DE FISCALITAT I 
COMPTABILITAT 
Adquireixi de forma ràpida els coneixements 
fi scals i comptables bàsics

FORMACIÓ PER AL 
PETIT EMPRESARI

obert cada nit per a tot 
tipus d’ocasions amb cuina 

totalment casolana i de 
qualitat al millor preu!!

Av. de les Escoles, n. 25 - AD700 Escaldes
Tel. 808 363 - Fax 863 710

VeniU a ConÈixeR el noU 
Restaurant l’Atlàntida de l’Hotel Metròpolis

No dubteu a reservar
al telèfon 808 363 o a:

info@hotel-metropolis.com

Menús a partir de 15 €

EL FRANKFURT MÉS LLARG D’ANDORRA
Bonaventura Riberaygua, 10. Andorra la Vella. Tel. 72 84 04

HAMBURGUESES
FINS A 1 KILO DE CARN

Creix la gent que no arriba a 
final de mes tot i tenir feina
Càritas Andorrana presenta la memòria d’activitats de l’any 2014 que permet constatar una disminució 
del nombre d’usuaris de l’ONG d’un 17 per cent, fet que per l’entitat significa que “la crisi ja ha tocat fons”

Euan Prieto s’uneix als germans 
Teixidó en les proves verticals

avui és notícia   pàgina 3

anDoRRa    pàgina 6

Ramon Cierco lamenta  
el tracte “injust” del 
tresor nord-americà

anDoRRa    pàgina 8

El Govern rep fins a 
21 sol·licituds per 
construir minicentrals

anDoRRa    pàgina 9

L’executiu rep 60 
demandes d’exempció 
de l’ITP el 2014

cultuRa    pàgina 13

Subvenció de 18.000 
euros per al primer 
llarg d’Isak Férriz

tati masià

espoRts    pàgina 15
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Recull de notícies 2015

ııı Afer BPA
DA dóna suport a la comissió de vigilàn-
cia proposada per LdA i el Govern vol ex-
plicacions per les insinuacions de Smith.

ııı Infraestructures
Sant Julià demanarà un crèdit extraordi-
nari per acabar l’hotel Glòria.

ııı Futbol
La UE Sant Julià guanya la Copa Consti-
tució imposant-se als penals.

ııı Urbanisme
El Govern i Encamp impulsaran millores 
al paisatge del Pas de manera imminent.

ııı Endeutament
L’emissió de participacions d’EMAP, 
pendent del vistiplau de l’INAF.

ııı Fotografia
L’Arxiu conserva dos daguerreotips de la 
dècada del 1840.

ııı Tribunal Constitucional
El recurs d’empara centra el 92% de l’ac-
tivitat del TC.

ııı Lliga Nacional
Xavi Roura torna al país per entrenar 
l’FC Lusitans.

ııı Reinserció
Justícia supervisa onze menors en lliber-
tat vigilada.

ııı Hàbits saludables
La cursa del Dia de l’esport per a tothom 
aplega més de 3.000 corredors.

ııı Subministrament
Aprovada la cessió del terreny per al di-
pòsit d’aigua potable de la Plana.

ııı Partits
Amadeu Rossell, nou secretari general 
de Liberals d’Andorra.

ııı Secret professional
El fiscal vol 30 mesos per a un policia per 
revelar dades.

ııı Successos
Mor un padrí de 77 anys en ser atropellat.

ııı Història
Les restes de Kenneth Charney descan-
sen a Chacarita.

es negociacions per assolir un acord d’as-
sociació amb la Unió Europea d’Andorra, 

Mònaco i San Marino arrenquen a Brussel·les. Es 
tracta d’una primera reunió de caràcter tècnic, en 
què s’aborda el marc institucional que s’encarrega-
rà de fer el seguiment de l’acord una vegada s’hagi 
firmat. Des del Govern es demana als partits po-
lítics un pacte d’Estat per a aquest acord que es 
negociarà en els anys següents i també vol impli-

car-hi la societat civil i el teixit empresarial, que, 
de fet, inicia una feina per avaluar quins poden 
ser els impactes per a l’economia del país de les 
diferents llibertats que comportarà aquest acord 
en la circulació de persones, béns, capitals i ser-
veis. L’ambaixadora i cap de la missió a la UE, Eva 
Descarrega, destaca en el tret de sortida d’aquestes 
negociacions que l’executiu vol un procés “trans-
parent i participatiu” en relació a l’acord.
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Arrenca la negociació 
de l’acord amb la UE
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perfecta

*excepte fons monetariL’alternativa També ens trobaràs a
www.bsa.ad
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Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a
d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 31/07/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

El necesser de Primavera
ideal per als teus viatges

d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 31/07/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 31/07/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

RegaL
CADEAU
Regalo
GIFT

La inversió estrangera no es 
veu afectada per l’afer BPA
Les sol·licituds en els primers tres mesos de l’any són 165 per un valor de 
15 milions d’euros, enfront de les 171 del mateix període del 2014

ENTREVISTA A
xabier ajona
pàgines 6 i 7

ANDORRA    pàgina 9

el comitè de seguretat 
de la capital tindrà 
delegats dels empleats

CULTURA    pàgina 13

Victoria Francés, ‘juego 
de tronos’ i ‘Star Trek’ 
al 20è saló del còmic

ESPORTS    pàgina 15

La Massana, seu de la 
Copa del Món de bTT 
els propers tres anys

“amb l’accés hem 
evitat que la gent doni 
la volta cap a una 
altra estació”

xabier ajona
pàgines 6 i 7

la volta cap a una 

ANDORRA    pàgina 8

entre 15 i 25 clients 
al dia a la botiga de 
Carisma amb agentas

L’FC Santa Coloma revalida el títol  
de campió de la Lliga Nacional

ESPORTS    pàgina 15

TATI mASIà

AVUI éS NOTíCIA    pàgina 3
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Dimarts, 5 De maig Del 2015 Núm. 2.800 / aNy 12

Renda
 Dual

La suma 
perfecta

*excepte fons monetariL’alternativa També ens trobaràs a
www.bsa.ad

SORTEIG d’un cap de setmana a ROMA per a dues persones

Envia un sms al 789 
amb la paraula clau ROMA i el

teu nom i participa en el sorteig Plaça Guillemó, 5 - Tel.: 806 006  
Maria Pla, 31, local 2 - Tel.: 807 900
Plaça Coprínceps, 4 - Tel.: 829 044  

GENTILESA DE:El viatge del 19 al 21 de juny
inclou: vols + allotjament en 

hotel de tres estrelles.

Sorteig el 20 de maig.

EL FRANKFURT MÉS LLARG D’ANDORRA
Bonaventura Riberaygua, 10. Andorra la Vella. Tel. 72 84 04

HAMBURGUESES
FINS A 1 KILO DE CARN

Penes de fins a set anys en 
el marc de l’‘operació Dalton’
Els principals inculpats hauran de complir entre cinc i set anys de presó i les condemnes han estat, en 
general, inferiors a les que sol·licitava el ministeri fiscal, mentre que cinc persones han estat absoltes

Martí aposta per crear un únic cos 
d’agents de circulació mancomunats

avui és notícia    pàgina 3

anDoRRa    pàgina 7

Iniciativa perquè clients 
amb comptes lícits 
s’adrecin al FinCEN

anDoRRa    pàgina 10

Signat el conveni per al 
centre d’interpretació 
del Comapedrosa

cultuRa    pàgina 12

Una postal de Claverol 
recuperada posa nom 
a un grup de refugiats

espoRts    pàgina 14

Folguera, primer 
andorrà a conquerir la 
Superlliga de vòlei

anDoRRa    pàgina 10

tati masià
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DivenDres, 15 De maig Del 2015 núm. 2.808 / any 12

Comptabilitat, fi scalitat, auditories, 
formacions, treballs especials
C/ de la Grau, 15, baixos, Andorra la Vella
Tel.: +376 / 867 800  
info@sigmaeconomistes.ad

195 € 
16 hores / Matí o tarda / Juny o juliol

CURS DE FISCALITAT I 
COMPTABILITAT 
Adquireixi de forma ràpida els coneixements 
fi scals i comptables bàsics

FORMACIÓ PER AL 
PETIT EMPRESARI

 

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a
d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 31/07/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

El necesser de Primavera
ideal per als teus viatges

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a
d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 31/07/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 31/07/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

RegaL
CADEAU
Regalo
GIFT

El Govern coneixia la intenció 
del FinCEN des del 4 de març

avui és notícia    pàgines 3 i 4

anDoRRa    pàgina 7 anDoRRa    pàgina 8 anDoRRa    pàgina 10 cultuRa    pàgina 12

L’SPA demana al nou 
director que acceleri 
els reglaments

Nou servei perquè 
les empreses puguin 
controlar els vehicles

Agentas confia a 
exportar l’experiència 
de La Llacuna

Sant Felip obre de 
forma excepcional 
pel Dia dels museus

tati masià
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DivenDres, 22 De maig Del 2015 núm. 2.813 / any 12

Comptabilitat, fi scalitat, auditories, 
formacions, treballs especials
C/ de la Grau, 15, baixos, Andorra la Vella
Tel.: +376 / 867 800  
info@sigmaeconomistes.ad

195 € 
16 hores / Matí o tarda / Juny o juliol

CURS DE FISCALITAT I 
COMPTABILITAT 
Adquireixi de forma ràpida els coneixements 
fi scals i comptables bàsics

FORMACIÓ PER AL 
PETIT EMPRESARI

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a
d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 31/07/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

El necesser de Primavera
ideal per als teus viatges

d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 31/07/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 31/07/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

RegaL
CADEAU
Regalo
GIFT

250 afectats volen accions 
immediates en l’afer BPA

avui és notícia    pàgina 3

anDoRRa    pàgina 6 anDoRRa    pàgina 8 cultuRa    pàgina 12 espoRts    pàgina 13

El Suprem confirma 
la pena de quatre 
anys per a Ausàs

Govern vol la reserva 
de sòl comunal per a 
projectes nacionals 

Andorra, la Seu i 
Foix, candidatura del 
romànic a la Unesco

Els Mundials de BTT 
preveuen rebre més 
de 1.800 esportistes

tati masià



18 
L’any a les teves mans

Ctra. de la Creu Blanca · Xalet Els Ascolls
AD400 L’ALDOSA (Principat d’Andorra)
ascensorsprincipat@andorra.ad
Tel. 737 777 · Fax 838 038

SeRVeI

24h

PoRTeS 
auToMÀTIQueS 

RePaRaCIó

INSTaL·LaCIó

distribuïdor de

Us desitgem Bones Festes



19 
Recull de notícies 2015

ııı La comissió 
de vigilància del 
sistema financer, 
en marxa

ııı El reglament de la 
CASS fixa cinc hores 
diàries a casa en les 
baixes laborals

ııı La UE inclou 
Andorra en una nova 
“llista negra” de 
paradisos fiscals

Impuls de l’heliport nacional i una 
nova estació d’autobusos

ls ministres van exposant quines seran les lí-
nies estratègiques que seguiran en els pròxims 
quatre anys. Entre els anuncis, cal destacar el 

del titular d’Administració Pública, Transports i Teleco-
municacions, Jordi Alcobé, sobre la voluntat d’impulsar 
l’heliport nacional. Així, posa en relleu que la ubicació 
ha d’estar decidida abans de finals d’any i que les que te-
nen més possibilitats són Engolasters o la Comella. També 
assenyala que la data per poder disposar d’aquesta infra-
estructura és el 2017. A més, manifesta la voluntat de po-
tenciar l’aeroport de la Seu d’Urgell i millorar el transport 
públic, així com els tràmits a través d’internet o l’amplia-

ció dels horaris per als que es fan presencialment. Per la 
seva banda, i pel que fa a infraestructures nacionals, el 
ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, manifesta 
que es busquen ubicacions per a la futura estació d’auto-
busos, que es perfila a la Borda Mateu tot i que finalment 
l’executiu la construirà a la zona del Prat del Rull. La reha-
bilitació de l’hotel Rosaleda per encabir-hi el ministeri de 
Cultura i de Radio Andorra també es marquen com a fites 
a aconseguir al llarg dels propers anys de Govern demò-
crata. També destaca la voluntat d’impulsar la construcció 
de carrils per a bicicletes a les carreteres que conformen la 
xarxa viària i fer canvis en el Codi de la circulació.
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Dimarts, 23 De juny Del 2015 núm. 2.834 / any 12

Tel.: 850 750   Baixada del Molí, 8. Local 1. 
AD500 Andorra la Vella. 

quirodelmoli@andorra.ad

Sessions informatives gratuïtes. Apunta-t’hi!

Marie GANTIER
Doctora en quiropràctica

Salut i qualitat de vida al natural

Carrer l'aigüeta 19, 1r 5é, 
Andorra la Vella AD500.

Per mes informació trucar al +376 821 321

de descompte per als 
clients que vinguin 
amb aquest val. 
Promoció vàlida fi ns 
el 15 d’agost de 2015.
Vals no acumulables.

5%

EL FRANKFURT MÉS LLARG D’ANDORRA
Bonaventura Riberaygua, 10. Andorra la Vella. Tel. 72 84 04

HAMBURGUESES
FINS A 1 KILO DE CARN

L’heliport, en marxa el 2017 
a la Comella o Engolasters
Alcobé concreta que a finals d’aquest any ha d’estar decidida la ubicació i detalla que es vol potenciar 
l’aeroport i millorar el transport públic, mentre que els primers tràmits per internet es podran fer des de dilluns

La comissió de vigilància farà 
comparèixer l’INAF i la Uifand

avui és notícia    pàgina 3

andorra    pàgina 5

Tallers per afavorir la 
inserció laboral dels 
discapacitats

andorra    pàgina 7

Tres detinguts en una 
operació contra el 
tràfic d’heroïna

cultura   pàgina 11

El trasllat de la sala de 
Govern s’aprofitarà per 
reorientar el CIAM

esports    pàgina 14

Lincoln, West Ham i 
Rander, rivals en les 
competicions europees

tati masià

andorra   pàgina 6
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20 
L’any a les teves mans

ııı Anuncis a Ocupació
Nous programes per afavorir la inserció 
laboral d’aturats.

ııı Educació
Jover vol l’inici del Permsea a batxillerat 
en tres anys.

ııı Cossos especials
S’elimina el complement a nous policies 
i penitenciaris.

ııı Aclariment
Els EUA mantenen que la nota de l’agost 
no es referia a BPA.

ııı Pla de sanejament
Encara hi ha 50 punts on les aigües resi-
duals s’aboquen directament.

 ııı Exposició
El Museu del Tabac repassa la història de 
National Geographic.

ııı Efectes de l’afer BPA
L’AREB descarta la quitança per als di-
positants de BPA.

ııı Actuació
Elton John actuarà al poliesportiu d’An-
dorra el 18 de juliol.

ııı Atletisme
La FAA deixa dos atletes sense Bakú per 
un comentari a la xarxa.

ııı Trasllat
La Sala d’Exposicions del Govern apun-
ta al CIAM d’Escaldes-Engordany.

ııı Balanç turístic
Els turistes s’incrementen un 5,1% a l’hi-
vern, per sobre de l’1,8% previst.

ııı Renovació
Betinho seguirà una temporada més lli-
gat al MoraBanc Andorra.

ııı Passis a Vallnord
Arcalís i Pal-Arinsal tindran un forfet de 
dia diferenciat.

ııı Naturlàndia
El deute de Camprabassa, ‘condonat’ a 
canvi d’accions. 

ııı Categories
Camp vol canviar els criteris de la classi-
ficació hotelera.

l primer ministre francès, Manuel Valls,  
visita per primera vegada Andorra i de-

fensa la gestió feta pel Govern arran de la crisi de 
Banca Privada d’Andorra, i destaca la reacció “rà-
pida i reflexionada” per aïllar el banc contaminat 
i evitar els efectes nefastos sobre el sistema finan-
cer. També felicita Andorra per les reformes ence-
tades, reconeix que França “ha de fer els deures” 
pel que fa a la millora dels accessos a Andorra i 

expressa que cal potenciar les relacions econòmi-
ques. La reunió mantinguda entre Valls i el cap de 
Govern serveix, en paraules de Martí, per “exem-
plificar la bona relació entre tots dos països” i per 
expressar la voluntat compartida de “començar a 
reequilibrar les relacions econòmiques amb Fran-
ça”, gràcies a l’entrada en vigor del conveni de 
doble imposició, una voluntat que es plasma amb 
reunions posteriors.
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Visita de Valls, que 
avala les reformes
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Dilluns, 1 De juny Del 2015 núm. 2.818 / Any 12

Comptabilitat, fi scalitat, auditories, 
formacions, treballs especials
C/ de la Grau, 15, baixos, Andorra la Vella
Tel.: +376 / 867 800  
info@sigmaeconomistes.ad

195 € 
16 hores / Matí o tarda / Juny o juliol

CURS DE FISCALITAT I 
COMPTABILITAT 
Adquireixi de forma ràpida els coneixements 
fi scals i comptables bàsics

FORMACIÓ PER AL 
PETIT EMPRESARI

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a
d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 31/07/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

El necesser de Primavera
ideal per als teus viatges

d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 31/07/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 31/07/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

RegaL
CADEAU
Regalo
GIFT

L’FC Andorra derrota l’Albi i 
retorna a Primera Catalana

avui és notícia    pàgina 3

EntREvista a Rosa pascuet    pàgines 6 i 7 andoRRa    pàgina 8 EspoRts    pàgina 14

Impuls del control i la 
millora de les cabanes 
del rec del solà

arrenquen els Jocs 
dels petits estats 
d’Islàndia

tati masià

“La gent no té interès per 
Riberaygua perquè avui 
l’entrada no és atractiva”
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Dimecres, 3 De juny Del 2015 núm. 2.820 / Any 12

Comptabilitat, fi scalitat, auditories, 
formacions, treballs especials
C/ de la Grau, 15, baixos, Andorra la Vella
Tel.: +376 / 867 800  
info@sigmaeconomistes.ad

195 € 
16 hores / Matí o tarda / Juny o juliol

CURS DE FISCALITAT I 
COMPTABILITAT 
Adquireixi de forma ràpida els coneixements 
fi scals i comptables bàsics

FORMACIÓ PER AL 
PETIT EMPRESARI

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a
d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 31/07/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

El necesser de Primavera
ideal per als teus viatges

d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 31/07/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 31/07/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

RegaL
CADEAU
Regalo
GIFT

El pla de resolució de BPA 
de l’AREB, a mitjans de juny
Quatre setmanes després de constituir-se, l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries diu que no és 
factible definir amb exactitud els diferents escenaris de resolució per a BPA fins que acabin els treballs interns

Davallen les infraccions, sobretot 
les de patrimoni i la integritat física

andorra    pàgina 6

andorra    pàgina 7

S’introdueix la tarifa 
plana en trucades en 
els forfets Mobiland

andorra    pàgina 10

Orozco, Fórmula V i 
Lax’n’Busto, a la festa 
major de Sant Julià

cultura    pàgina 12

Viure i morir al 
Principat a l’era de 
la pesta negra

esports    pàgina 14

Marcos Sanza, plata 
en la prova dels 5.000 
metres a Islàndia

avui és notícia    pàgina 3

tati masià
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Dilluns, 8 De juny Del 2015 núm. 2.823 / Any 12

Comptabilitat, fi scalitat, auditories, 
formacions, treballs especials
C/ de la Grau, 15, baixos, Andorra la Vella
Tel.: +376 / 867 800  
info@sigmaeconomistes.ad

195 € 
16 hores / Matí o tarda / Juny o juliol

CURS DE FISCALITAT I 
COMPTABILITAT 
Adquireixi de forma ràpida els coneixements 
fi scals i comptables bàsics

FORMACIÓ PER AL 
PETIT EMPRESARI

La suma perfecta

L’alternativa

També ens trobaràs a www.bsa.ad

Combini un dipòsit al 3%
a un any amb un Fons BSA*

*excepte fons monetari

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a
d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 31/07/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

El necesser de Primavera
ideal per als teus viatges

d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 31/07/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns el 31/07/15 o �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

RegaL
CADEAU
Regalo
GIFT

Fins a 102.000 € d’estalvi 
amb les prejubilacions
L’informe encarregat pel Comú d’Andorra la Vella i el Sitca sobre la viabilitat de la 
implantació d’un sistema de prejubilacions voluntàries ofereix un resultat positiu

ENTREVISTA A
Josep rodríguez
pàgines 6 i 7

ANdoRRA    pàgina 10

La Fira de l’art, últim 
certamen lauredià 
abans de l’estiu

ESpoRTS    pàgina 13

Andorra s’acomiada 
d’Islàndia amb onze 
medalles, quatre d’or

ESpoRTS    pàgina 15

Agustí roc i Laura 
orgué s’adjudiquen la 
Vertical dels isards

“Cal que el ciutadà 
se senti recolzat per 
l’administració i en 
rebi suport”rebi suport”

ANdoRRA    pàgina 10

el Tribunal de Comptes 
recomana deixar de 
fer contractes verbals

La Cursa de la dona bat un nou rècord 
i aplega prop d’un miler de corredores

ANdoRRA    pàgina 8

TATI mASIà

AVuI éS NoTícIA    pàgina 3
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Dijous, 11 De juny Del 2015 núm. 2.826 / Any 12

Comptabilitat, fi scalitat, auditories, 
formacions, treballs especials
C/ de la Grau, 15, baixos, Andorra la Vella
Tel.: +376 / 867 800  
info@sigmaeconomistes.ad

195 € 
16 hores / Matí o tarda / Juny o juliol

CURS DE FISCALITAT I 
COMPTABILITAT 
Adquireixi de forma ràpida els coneixements 
fi scals i comptables bàsics

FORMACIÓ PER AL 
PETIT EMPRESARI

La suma perfecta

L’alternativa

També ens trobaràs a www.bsa.ad

Combini un dipòsit al 3%
a un any amb un Fons BSA*

*excepte fons monetari

Dijous dia 11 de juny a les 19:30 h,
a MoraBanc, Av. Meritxell 96|AD500 Andorra la Vella
Confirmeu assistència al telèfon 886100

Col.labora:

Guanyar el càncer de pell
A càrrec del Dr. López Gil, dermatòleg mèdico-quirúrgic

DermAndTek es complau a convidar-vos a la xerrada:

www.dermatologiaandorra.com

EL FRANKFURT MÉS LLARG D’ANDORRA
Bonaventura Riberaygua, 10. Andorra la Vella. Tel. 72 84 04

HAMBURGUESES
FINS A 1 KILO DE CARN

El Govern es dóna un any per 
licitar i adjudicar el casino
El consell de ministres dóna llum verda al reglament d’estructura organitzativa, funcionament i règim intern 
del Consell Regulador Andorrà del Joc, pas per poder seguir desplegant la Llei de regulació dels jocs d’atzar

La interpretació de Dalí dels cants de 
la ‘Divina Comèdia’ de Dant, al CAEE

avui és notícia    pàgina 3

anDoRRa    pàgina 6

L’SPA creu que eliminar 
un complement crea 
malestar al cos

anDoRRa    pàgina 7

L’atur baixa un 2,9% 
al maig i les persones 
sense feina són 699

anDoRRa    pàgina 8

Admeses 2 demandes 
de socis i directius 
contra l’AREB

espoRts    pàgina 15

Stojanovski renova 
per dues temporades 
amb el MoraBanc

cultuRa    pàgina 12

tati masià
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NOVA GERÈNCIA

DOS AMBIENTS GASTRONÒMICS

Fusió 
de cuines 

mar  
i muntanya

Productes de 
proximitat

 Tel. +376 852 606 – a/e: tresataula@gmail.com
Ctra. general d’Incles – AD100 Canillo 

Planta baixa - Espai Brasa
Xef Manel Jubete

1a planta - Espai Pascal Borrell
Xef amb estrella Michelin
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L’any a les teves mans

ııı Camp confia 
acabar la legislatura 
assolint els nou 
milions de visitants

ııı La preocupació 
per la manca de 
feina i l’economia 
creix, segons el CRES

ııı L’AREB constitueix 
Vall Banc, en nomena 
el consell i valora 
BPA en -103 milions 

Una forta torrentada i problemes 
amb l’aigua a Escaldes i Sant Julià 

na forta torrentada, que suposa la caiguda 
d’una quantitat de 71 litres per metre qua-
drat, provoca el desbordament dels rius i ge-

nera problemes a la zona de la Rabassa i a la captació 
d’aigua d’Escaldes-Engordany. A banda dels danys 
materials, que són importants a Sant Julià de Lòria, 
els talls d’aigua a la parròquia escaldenca (també Ai-
xirivall es veu afectat) provoquen la queixa dels ho-
telers i dels veïns, ja que els problemes se succeeixen 
a partir de la tempesta del 21 de juliol. Així, es posa 
en relleu la necessitat que la parròquia pugui disposar 
d’un nou dipòsit i es torna a posar sobre la taula la 

connexió de la xarxa amb la d’Andorra la Vella. L’opo-
sició, liderada per Cèlia Vendrell (Partit Socialdemò-
crata), es mostra especialment crítica amb la gestió 
de l’abastament d’aigua a la parròquia i, de manera 
paral·lela, els hotelers plantegen reclamacions a Ca-
pesa pels perjudicis ocasionats, ja que lamenten no 
haver estat informats.  Des dels comuns afectats tam-
bé es reclama més implicació de l’executiu en la neteja 
dels rius i Escaldes-Engordany instal·la una presa i un 
sistema de filtratges per evitar talls en el subminis-
trament, si bé en pluges posteriors es veu, novament, 
afectada amb més talls.
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Dimecres, 22 De juliol Del 2015 Núm. 2.855 / ANy 12

NITS D’ESTIU AMB SABORS DEL MÓN

05-08
21 h

SOPAR GRÈCIA

PREU DELS SOPARS 25 €   

CADA DIMECRES UN SOPAR TEMÀTIC NOU!

11-08

21 h

21 h
19-08

21 h

22-07

21 h

29-07

21 h
SOPAR MARROC

SOPAR ANDALUSIA

SOPAR JAPÓ

SOPAR MÈXIC

T. +376 73 75 73 | club@anyospark.com 
Crta. d’Anyós - la Massana

AnyosParkClub 

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

Aconsegueix aquest regal per la 
compra mínima de 100€ en qualsevol 
de les Gala Perfumeries del Principat 
d’Andorra. No acumulable a altres 
promocions i/o descomptes. 
Promoció vàlida �ns al 30/09/15 o 
�ns a exhaurir existències. Consultar 
les condicions a l’interior de la botiga.

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

Mesures per complir el text de 
l’ONU sobre els discapacitats
Rosa Ferrer compareix en seu parlamentària i anuncia per a finals d’any una llei amb mesures urgents per 
complir amb la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i lliurar un informe al març

La pluja desborda el riu d’Aixirivall  
i obliga a tallar la via de la Rabassa

avui és notícia    pàgina 3

andorra    pàgina 6

Prova pilot per a la 
recaptació comunal a 
partir del mes de gener

andorra    pàgina 7

Singular protesta d’un 
aturat davant l’edifici 
administratiu de Govern

cultura   pàgina 11

Segarra: “De tot menys 
nostàlgics: si només 
tenim dues balades”

esports   pàgina 13

Sergio Moreno deixa 
el Jumilla i es planteja 
tornar al país

comú de sant julià de lòria

andorra   pàgina 9
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ııı Benestar
El Govern tindrà vuit pisos de Jovial per 
als diferents programes.

ııı Reconeixement
Mercè Bonell, Nemesi Marquès i Jean 
Yves Caullet, premis Àgora Cultural.

ııı Relleu
De Bofarull, obligat a dir adéu al BC An-
dorra, és substituït per Nunes. S’incor-
pora Clark i Blanch marxa.

ııı Reunió sanitària
L’OMS creu que els petits estats són 
“agents de canvi”.

ııı Òbit
Mor Lluís Solà, l’últim testimoni viu dels 
passadors.

ııı Motociclisme
Raga torna a vèncer i Bou s’adjudica el 
Gran Premi d’Andorra.

ııı Estudi
El català es converteix en la llengua més 
utilitzada.

ııı Projectes
Els frescos de Santa Coloma, en un im-
moble semisoterrat a Santa Coloma.

ııı Prestacions
Les famílies que reben ajuts socials aug-
menten un 15%.

ııı Competicions europees
Lusitans i Sant Julià s’acomiaden d’Eu-
ropa amb una nova derrota.

ııı Relacions bilaterals
Andorra i els Emirats Àrabs signen 
l’acord sobre les inversions i el CDI.

ııı Ciclisme
El resident australià Damien Howson 
s’adjudica la 37a Volta als ports.  

ııı Infraestructures comunals
Ningú s’interessa per explotar el centre 
de congressos d’Ordino.

ııı Col·laboració
Nou acord en l’àmbit de la cooperació 
policial amb Espanya.

ııı Sostenibilitat
El pla Engega inclourà el cotxe elèctric.

a ministra de Salut, Afers Socials i Ocu-
pació, Rosa Ferrer, exposa davant la co-

missió legislativa de Sanitat i Medi Ambient les 
grans línies del Pla nacional de salut 2020, un do-
cument per fixar les línies d’actuació en matèria 
sanitària per al proper quinquenni, una vegada 
aprovat pel Consell General. L’objectiu del pla, 
amb la implantació progressiva del Model Andorrà 
d’Atenció Sanitària (MAAS), és la millora qualita-

tiva dels serveis que reben els usuaris i, al mateix 
temps, posar fi al creixement de la despesa sanità-
ria reemborsada per la CASS que s’ha constatat 
entre el 2005 i el 2013, que s’ha quantificat en un 
37% tot i que la població s’ha mantingut estabilit-
zada. Un cop redactat el projecte s’obre un  procés 
de participació ciutadana per recollir el parer de 
la societat i els col·lectius i fer els canvis escaients 
per, posteriorment, confeccionar el text final.
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Un pla de salut per 
contenir la despesa
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Dimecres, 15 De juliol Del 2015 Núm. 2.850 / ANy 12

NITS D’ESTIU AMB SABORS DEL MÓN

05-08
21 h

SOPAR GRÈCIA

PREU DELS SOPARS 25 €   

CADA DIMECRES UN SOPAR TEMÀTIC NOU!

11-08

21 h

21 h
15-07

21 h

22-07

21 h

29-07

21 h
SOPAR MARROC

SOPAR ANDALUSIA

SOPAR JAPÓ

SOPAR MÈXIC

T. +376 73 75 73 | club@anyospark.com 
Crta. d’Anyós - la Massana

AnyosParkClub 

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

Aconsegueix aquest regal per la 
compra mínima de 100€ en qualsevol 
de les Gala Perfumeries del Principat 
d’Andorra. No acumulable a altres 
promocions i/o descomptes. 
Promoció vàlida �ns al 30/09/15 o 
�ns a exhaurir existències. Consultar 
les condicions a l’interior de la botiga.

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

Educació avaluarà l’anglès 
dels docents per potenciar-lo
El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, s’ha fixat el repte d’introduir l’anglès com a llengua 
vehicular al sistema educatiu andorrà, i el primer pas serà avaluar les competències dels docents en la matèria

De Matha celebra el creixement 
de les importacions de França

avui és notícia    pàgina 3

andorra    pàgina 8

Un empleat de BPA 
denuncia un abús en el 
bloqueig dels comptes

andorra    pàgina 9

El Sitca demana que 
s’acati la sentència i 
es faci efectiu el GAdA

pirineus   pàgina 10

S’inicia la restauració 
del retaule de la Pietat 
del museu diocesà

esports   pàgina 13

Moi torna al país per 
jugar la UEFA Futsal 
Cup amb l’FC Encamp

tati masià

andorra   pàgina 6
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DivenDres, 17 De juliol Del 2015 núm. 2.852 / Any 12

NITS D’ESTIU AMB SABORS DEL MÓN

05-08
21 h

SOPAR GRÈCIA

PREU DELS SOPARS 25 €   

CADA DIMECRES UN SOPAR TEMÀTIC NOU!

11-08

21 h

21 h
19-08

21 h

22-07

21 h

29-07

21 h
SOPAR MARROC

SOPAR ANDALUSIA

SOPAR JAPÓ

SOPAR MÈXIC

T. +376 73 75 73 | club@anyospark.com 
Crta. d’Anyós - la Massana

AnyosParkClub 

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

Aconsegueix aquest regal per la 
compra mínima de 100€ en qualsevol 
de les Gala Perfumeries del Principat 
d’Andorra. No acumulable a altres 
promocions i/o descomptes. 
Promoció vàlida �ns al 30/09/15 o 
�ns a exhaurir existències. Consultar 
les condicions a l’interior de la botiga.

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

Actua posarà en marxa un 
clúster d’esports al setembre
L’executiu considera que hi ha prou massa crítica per tirar endavant aquest nou clúster, que anirà molt 
lligat als esports de muntanya, i ja busca en el sector privat la persona idònia per pilotar la iniciativa

Sentit record i homenatge del 
Consell General a Martí Salvans

andorra    pàgina 6

andorra    pàgina 7

El SEP vol acostar-se 
als docents dels altres 
sistemes educatius

andorra    pàgina 9

El Comú obrirà en breu 
un nou aparcament a 
Prat de la Creu

cultura   pàgina 12

Elton John oferirà vint 
temes començant per 
‘The Bitch is Back’

esports   pàgina 14

‘Purito’ Rodríguez 
guanya l’etapa reina a 
Plateau de Beille

tati masià

avui és notícia   pàgina 3
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Dilluns, 27 De juliol Del 2015 núm. 2.858 / Any 12

NITS D’ESTIU AMB SABORS DEL MÓN

05-08

21 h

SOPAR GRÈCIA

PREU DELS SOPARS 25 €   

CADA DIMECRES UN SOPAR TEMÀTIC NOU!

11-08

21 h

21 h
19-08

21 h

26-08

21 h

29-07

21 h
SOPAR MARROC

SOPAR ANDALUSIA

SOPAR JAPÓ

SOPAR MÈXIC

T. +376 73 75 73 | club@anyospark.com 
Crta. d’Anyós - la Massana

AnyosParkClub 

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

Aconsegueix aquest regal per la 
compra mínima de 100€ en qualsevol 
de les Gala Perfumeries del Principat 
d’Andorra. No acumulable a altres 
promocions i/o descomptes. 
Promoció vàlida �ns al 30/09/15 o 
�ns a exhaurir existències. Consultar 
les condicions a l’interior de la botiga.

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

Medi Ambient tramita 47 
denúncies durant el 2014
La meitat de les reclamacions que els ciutadans han fet arribar al departament 
ja són fotodenúncies i la contaminació acústica és la queixa més freqüent

ENTREVISTA A
Jordi torres
pàgines 6 i 7

pIRINEuS    pàgina 10

Petició de 15 mesos 
per deixar els fills 
menors sols a casa

culTuRA   pàgina 12

Concha Velasco, al 
Claror de sant Julià 
amb ‘olivia y eugenio’

ESpORTS    pàgina 13

els Andorra outdoor 
Games s’estrenen amb 
1.200 participants

“si tenim el mateix 
pressupost que 
enguany el 2016, 
estarem 
satisfets”

ANDORRA    pàgina 8

el 80% dels enquestats 
pels sindicats, a favor 
del vot dels residents

Pleguezuelos i King repeteixen 
triomf als planells de Mereig

ANDORRA    pàgina 8

AgèNcIES

AVuI éS NOTícIA    pàgina 3

enguany el 2016, 
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Dimarts, 28 De juliol Del 2015 Núm. 2.859 / aNy 12

NITS D’ESTIU AMB SABORS DEL MÓN

05-08

21 h

SOPAR GRÈCIA

PREU DELS SOPARS 25 €   

CADA DIMECRES UN SOPAR TEMÀTIC NOU!

11-08

21 h

21 h
19-08

21 h

26-08

21 h

29-07

21 h
SOPAR MARROC

SOPAR ANDALUSIA

SOPAR JAPÓ

SOPAR MÈXIC

T. +376 73 75 73 | club@anyospark.com 
Crta. d’Anyós - la Massana

AnyosParkClub 

ANYÓS

ANDORRALA MASSANA

20-9-2015 km

km

INSCRIU-TE ARA!

EL FRANKFURT MÉS LLARG D’ANDORRA
Bonaventura Riberaygua, 10. Andorra la Vella. Tel. 72 84 04

HAMBURGUESES
FINS A 1 KILO DE CARN

Els pagesos reclamen una 
major protecció del sector
L’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra considera que cal fer més atractiva l’activitat agrícola i ramadera  
i donar-hi més facilitats perquè el relleu generacional sigui una realitat i aposta per mantenir el pes del tabac

Els Pets, Achúcarro i Noa, els plats 
forts del 33è Festival Narciso Yepes

avui és notícia   pàgina 3

andorra    pàgina 6

La UHA lamenta que 
creixi la dificultat per 
trobar mà d’obra 

andorra    pàgina 8

S’aproven els estatuts 
de la nova associació 
de Carlemany

cultura   pàgina 12

La baronessa Thyssen 
es fixa en l’hotel Valira 
per a la seva col·lecció

esports   pàgina 13

Luka Bogdanovic, amb 
oferta del Milà, es 
decanta pel MoraBanc

agències

cultura    pàgina 11
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EUROPEAN TOUR

Dancing Queen · Super Trouper · Mamma mia
Voulez vous · Gimme Gimme Gimme · Waterloo

Centre de Congressos d’Andorra la Vella 
13 gener 2016  · 21:30h 

Auditori Nacional d’Andorra
6 gener 2016  · 19:00h 

La gira més famosa d’Europa

grangg
ConCErt

Auditori Nacional d’Andorra

CCononon
DErEis

EUROPEAN TOUR

granranranranConCErt

Centre de Congressos d’Andorra la Vella

ggranranranranranranranCCCCCConononCECECErrtttrtrrtr
D’any nou Auditori Nacional d’AndorraAuditori Nacional d’Andorra

gener 2016  · 19:00h 

ranranranranranranranranranranranranranranranran
ononononononononCECECECECECECECECECECECECErrrrrrrrttrtrrtr

Auditori Nacional d’Andorra

ononCECECErrtttrtrrtr
rErErErErErErErErErErErErErErErErErEiiiiiiiiirEirErEirErEirErEirErEirE ssssssssss

EUROPEAN TOUR

ranranran

VEURE VÍDEO

Centre de Congressos 
d’Andorra la Vella

Centre de Congressos Centre de Congressos Centre de Congressos Centre de Congressos Centre de Congressos Centre de Congressos Centre de Congressos Centre de Congressos Centre de Congressos Centre de Congressos Centre de Congressos Centre de Congressos 
ANDORRA LA VELLA ORDINOORDINOORDINOORDINOORDINOORDINOORDINOORDINOORDINOORDINO

Auditori Nacional
d’Andorra

Centre de Congressos eurospectacles.com ENTRADES
A pARTiR DEAA pARARARTiRR DEDEDEDEDEDEDEDEDE

35€

ElElElLlacLlacLlacLlacLlacLlacElElElElElElLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlac
CignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignes

LlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlac
CignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesdelsCignesCignesCignesdelsCignesCignesCignesdelsCignesCignesCignesCignesCignesCignesdelsCignesCignesCignesdelsCignesCignesCignesdelsCignesCignesCignesCignesCignesCignesdelsCignesCignesCignesdelsCignesCignesCignesdelsCignesCignesCignesCignesCignesCignesdelsCignesCignesCignesdelsCignesCignesCignesdelsCignesCignesCignesCignesCignesCignesdelsCignesCignesCignesdelsCignesCignesCignesdelsCignesCignesCignesCignesCignesCignesdelsCignesCignesCignesdelsCignesCignesCignesdelsCignesCignesCignes

Tchaikovsky - Petipa

VEURE VÍDEO

Ballet Nacional  
Ucraïnès d’Odessa
Ballet Nacional  

Ucraïnès d’Odessa

Més de           milions
d’espectadors

La gira més famosa d’EuropaLa gira més famosa d’Europa

Centre de Congressos d’Andorra la Vella
15 gener 16  · 21:30h 

CignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignes
Centre de Congressos d’Andorra la VellaCentre de Congressos d’Andorra la Vella

BARCELONA
Auditori del Forum 1 gen. 16  · 20:00h 

Voulez vous · Gimme Gimme Gimme · WaterlooVoulez vous · Gimme Gimme Gimme · Waterloo

BARCELONA
palau de la Música 8 gen. 16  · 22:00h 

Auditori Nacional d’Andorra
26 des. 15  · 19:00h 

L’Auditori de Barcelona
2 gen. 16  · 21:30h 

La gira més famosa d’EuropaLa gira més famosa d’EuropaLa gira més famosa d’EuropaLa gira més famosa d’EuropaLa gira més famosa d’EuropaLa gira més famosa d’Europa

palau de la Música 8 gen. 16  · 22:00h 
Centre de Congressos d’Andorra la Vella

20 gener 16  · 21:30h 

Més de           milionsMés de           milions

EUROPEAN TOUR

Dancing Queen · Super Trouper · Mamma mia
Voulez vous · Gimme Gimme Gimme · WaterlooVoulez vous · Gimme Gimme Gimme · Waterloo

Centre de Congressos d’Andorra la VellaCentre de Congressos d’Andorra la Vella

VEURE VÍDEO

Auditori Nacional d’Andorra
27 des. 15  · 20:00h 

VEURE VÍDEO

COR, BALLET I ORQUESTRA

DE SANT PETERSBURG

Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  
Ucraïnès d’OdessaUcraïnès d’OdessaUcraïnès d’OdessaUcraïnès d’OdessaUcraïnès d’OdessaUcraïnès d’Odessa

Més de           milionsMés de           milions
d’espectadors

L’Auditori de Barcelona
2 gen. 16  · 21:30

COR, BALLET I ORQUESTRACOR, BALLET I ORQUESTRA

EUROPEAN TOUR

20 artistes

Auditori Nacional d’AndorraAuditori Nacional d’Andorra

BARCELONA
palau de la Música 6 gen. 16  · 21:00h 

BARCELONA
PALAU, LICEU I L’AUDITORI

Del 20 des. 2015 al 17 gen. 2016

1oo

Taquillas y web teatro

  sorteig!
Viatge

  sorteig!
Viatge

sorteigs!
Viatges
GRATIS

sorteigs!
Viatges
GRATIS

  sorteig!
Viatge

  sorteig!
Viatge

·strauss Festival Ballet Ensemble ··sstrauss FFestival BBallet EEnsemble ··strauss Festival Ballet Ensemble ·

eurospectacles.comeurospectacles.comeurospectacles.comeurospectacles.comeurospectacles.comeurospectacles.comeurospectacles.comeurospectacles.comeurospectacles.comeurospectacles.comeurospectacles.comeurospectacles.comeurospectacles.comeurospectacles.comeurospectacles.comeurospectacles.comeurospectacles.comeurospectacles.comeurospectacles.comeurospectacles.com
Grups: 

93 587 89 60
(+10)

GRAN èxiT AL 
TEATRO REAL

Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  Ballet Nacional  
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ııı ‘Scalada Storia’ 
atreu 96.705 
espectadors en les 
21 funcions 

ııı El fons de reserva 
per fer front a les 
pensions és de 
1.084 milions

ııı L’avantprojecte 
de llei dels bombers 
fixa que no podran 
fer vaga 

Vaques a Canillo per donar el tret  
de sortida a la biennal de ‘land art’

na vintena d’escultures de l’artista Toni Cruz 
serveixen com a tret de sortida oficiós de la 
biennal Andorra Land Art, que entre els me-

sos de setembre i octubre ocupa diferents espais. La instal-
lació d’aquestes escultures, fetes amb acer i que simbolit-
zen vaques, es duu a terme a Canillo, tot just al davant de 
Sant Joan de Caselles, i ja suposa un tastet del que repre-
senta aquesta primera mostra d’art natura, que arrenca 
oficialment al setembre. A través de les instal·lacions es 
pot veure la interrelació entre les obres d’art i l’entorn 
amb propostes de l’espanyol dEmo, el nord-americà Stu-
art Williams, els britànics Martin Hill i Joseph Ford i el 

belga David Vanorbeek, entre els de renom internacional, 
i Jordi Casamajor, Mònica Armengol, Anna Mangot, Mi-
quel Mercè, Rafel Contreras, Tito Farré, Susanna Ferran, 
Nerea Aixàs i el mateix Pere Moles (comissari del festival) 
entre els locals. La mostra provoca una reflexió al voltant 
de l’art natura (sobretot, pel llençol de cotó que penja a 
la tartera de Carroi) i també s’aprofita per acostar l’art als 
estudiants dels diferents centres educatius, amb un espai 
que els organitzadors impulsen especialment pensat per 
als escolars. El comissari de la biennal Andorra Land Art 
reivindica la mostra, a més, com un aparador per atreure 
un altre tipus de turisme al país.
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Dijous, 20 D’agost Del 2015 Núm. 2.876 / aNy 12

ANYÓS

ANDORRALA MASSANA

20-9-2015 10km
ANYÓS
LA MASSANA
LA MASSANA

4km

1010
ANYÓS
LA MASSANA

44

INSCRIU-TE ARA!

NITS D’ESTIU AMB SABORS DEL MÓN

PREU DELS SOPARS 25 €   

CADA DIMECRES UN SOPAR TEMÀTIC NOU!

21 h
02-09ALEMANYA

21 h
26-08JAPÓsopar

sopar

T. +376 73 75 73 | club@anyospark.com 
Crta. d’Anyós - la Massana

AnyosParkClub 

Duana inicia els controls 
del pas de diners en efectiu
El canvis legislatius per lluitar contra el blanqueig de capitals ja es noten i els agents han començat des de fa 
un dies a fer controls aleatoris de diners a les persones que entren o surten del país per totes dues fronteres

Primer tastet de l’Andorra Land 
Art amb les vaques de Toni Cruz

avui és notícia   pàgina 3

andorra    pàgina 7

Els set projectes de 
les minicentrals són 
de dues empreses

andorra    pàgina 8

Adjudicada la pista de 
gel de la plaça Rebés 
per 74.890 euros

andorra   pàgina 8

Sans lamenta que 
l’acció dels Cortals es 
faci a final de mandat

esports   pàgina 12

Marín es planteja dir 
adéu i deixar el segon 
equip del MoraBanc

tati masià

cultura   pàgina 10
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L’any a les teves mans

ııı Serveis de l’hospital
La confiança porta més usuaris a Salut 
Mental.

ııı Economia
El PIB del 2014 es va situar en 2.525,5 
milions d’euros.

ııı Curses de muntanya
Els germans Casal guanyen la Travessa la 
Massana-Ordino.

ııı Música
La 14a Trobada de buners aposta per la 
proximitat i la qualitat.

ııı Ciclisme
La Purito 2015 supera les previsions i 
tindrà més de mil participants.

ııı Inversió
52,7 milions i 559 negocis nous des de 
l’inici de l’obertura econòmica.

ııı Cinegètica
127 captures per a 488 caçadors en la 
setmana de l’isard.

ııı Plantilla
Sergi Pino tanca la línia exterior del Mo-
raBanc Andorra i Jawai i Green diuen 
adéu.

ııı Registre hoteler
Gairebé el 99% dels establiments ja es-
tan inscrits al ROAT.

ııı Divulgació
La SAC proposa un debat sobre les rela-
cions entre els microestats a Prada.

ııı Instal·lacions
Concessió dels Cortals per 15 anys i amb 
un cànon del 4%.

ııı Universitat de les Valls
El Govern revoca el pla d’estudis del 
màster d’odontologia.

ııı Legislació
El Govern, obert a modificar el Codi Pe-
nal pel maltractament animal.

ııı Cita estival
El Festival d’orgue tanca amb 1.500 as-
sistents.

ııı Debat
La Universitat d’Estiu, sobre la UE.

lients i empleats de Banca Privada d’An-
dorra (BPA) proposen a les autoritats 

andorranes la creació d’un banc cooperatiu, una 
alternativa que, segons indiquen, evita la pèrdua 
de valor per a treballadors, accionistes i usuaris que 
suposa la creació d’un banc pont. Els impulsors de 
la iniciativa plantegen traslladar al Principat una ex-
periència que ha funcionat, defensen, en altres paï-
sos com Suïssa o Luxemburg (i fins i tot en entitats 

assenyalades pel FinCEN) amb un banc Raiffeisen. 
Un cop posada sobre la taula aquesta proposta, l’ex-
posen als consellers generals i també a l’Agència Es-
tatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) per-
què sigui tinguda en compte. A mesura que passen 
els dies, però, els seus impulsors lamenten en rei-
terades ocasions la manca de resposta de l’agència. 
Mentrestant, un 60,3% dels treballadors de l’entitat 
avalen el conveni amb l’AREB per al futur laboral.
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Proposta per impulsar 
una banca cooperativa
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Dimarts, 4 D’agost Del 2015 Núm. 2.864 / aNy 12

NITS D’ESTIU AMB SABORS DEL MÓN

05-08

21 h

SOPAR GRÈCIA

PREU DELS SOPARS 25 €   

CADA DIMECRES UN SOPAR TEMÀTIC NOU!

11-08

21 h

21 h
19-08

26-08

21 h21 h
SOPAR MARROC

SOPAR ANDALUSIA

21 h
02-09SOPAR ALEMANYA

SOPAR JAPÓ

T. +376 73 75 73 | club@anyospark.com 
Crta. d’Anyós - la Massana

AnyosParkClub 

La suma perfecta

L’alternativa

També ens trobaràs a www.bsa.ad

Combini un dipòsit al 3%
a un any amb un Fons BSA*

*excepte fons monetari

ANYÓS

ANDORRALA MASSANA

20-9-2015

km

INSCRIU-TE ARA!

EL FRANKFURT MÉS LLARG D’ANDORRA
Bonaventura Riberaygua, 10. Andorra la Vella. Tel. 72 84 04

HAMBURGUESES
FINS A 1 KILO DE CARN

L’AESE veu “sense sentit” la 
limitació de les minicentrals
L’Associació d’Entitats del Sector Energètic, que agrupa les mútues elèctriques, considera que no hi ha cap raó 
per limitar a 3.000 KW la quota de potència de les minicentrals que es preveuen construir els propers mesos

Una presa i la millora dels filtres per 
evitar més talls en el subministrament

avui és notícia   pàgina 3

andorra    pàgina 7

La possibilitat de 
matricular avions a 
Andorra aixeca interès

andorra    pàgina 9

La capital fa una 
valoració “positiva” 
de la festa major

pirineus   pàgina 10

La Copa del Món de la 
Seu comptarà amb 317 
palistes de 49 països

cultura   pàgina 11

Música i projeccions 
pujaran dissabte al 
refugi del Comapedrosa

comú d’escaldes-engordany

andorra   pàgina 6
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Dilluns, 10 D’agost Del 2015 núm. 2.868 / any 12

NITS D’ESTIU AMB SABORS DEL MÓN

21 h

PREU DELS SOPARS 25 €   

CADA DIMECRES UN SOPAR TEMÀTIC NOU!

21 h
12-08

21 h
SOPAR MARROC

21 h
19-08SOPAR ANDALUSIA

21 h
02-09SOPAR ALEMANYA

21 h
26-08SOPAR JAPÓ

T. +376 73 75 73 | club@anyospark.com 
Crta. d’Anyós - la Massana

AnyosParkClub 

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

Aconsegueix aquest regal per la 
compra mínima de 100€ en qualsevol 
de les Gala Perfumeries del Principat 
d’Andorra. No acumulable a altres 
promocions i/o descomptes. 
Promoció vàlida �ns al 30/09/15 o 
�ns a exhaurir existències. Consultar 
les condicions a l’interior de la botiga.

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

Preocupació a l’Apaea pels 
menús dels infants obesos
L’Associació de Pares de l’Escola Andorrana ha anat assumint a través del seu 
servei els casos que han sorgit, però tem que els àpats específics es disparin

ENTREVISTA A
òscar fernàndez
pàgines 6 i 7

ANDORRA    pàgina 9

L’acoda vol que la 
variant laurediana es 
faci aquesta legislatura

pIRINEuS    pàgina 11

el parc de l’alt Pirineu 
disposa de nou 
parelles de trencalòs

CuLTuRA    pàgina 12

La interpretació de 
caporali i Keaton obre 
el festival Orgue&nd

“La cobertura de la 
cass faria que el 
sistema públic i privat 
anessin millor”

ANDORRA    pàgina 8

sis sol·licituds per als 
ajuts a produccions 
agroalimentàries

Festa en ‘territori Purito’ amb 
més d’un miler de participants

ESpORTS    pàgina 13

TATI mASIà

AVuI éS NOTíCIA    pàgina 3
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Dilluns, 24 D’agost Del 2015 núm. 2.878 / any 12

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

Aconsegueix aquest regal per la 
compra mínima de 100€ en qualsevol 
de les Gala Perfumeries del Principat 
d’Andorra. No acumulable a altres 
promocions i/o descomptes. 
Promoció vàlida �ns al 30/09/15 o 
�ns a exhaurir existències. Consultar 
les condicions a l’interior de la botiga.

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

NITS D’ESTIU AMB SABORS DEL MÓN

PREU DELS SOPARS 25 €   

CADA DIMECRES UN SOPAR TEMÀTIC NOU!

21 h
02-09ALEMANYA

21 h
26-08JAPÓsopar

sopar

T. +376 73 75 73 | club@anyospark.com 
Crta. d’Anyós - la Massana

AnyosParkClub 

Els apartaments volen un fre 
a l’oferta amb certs requisits
L’AEAT considera que el nombre d’establiments i la forta caiguda de preus fan difícil la supervivència dels 
negocis i demana que l’administració fixi certs criteris centrats en aspectes com la qualitat i els serveis

Neix el CIC, amb l’objectiu de divulgar 
el Comapedrosa i dinamitzar Arinsal

avui és notícia    pàgina 3

anDoRRa    pàgines 6 i 7

Cooperand treballa en 
diferents projectes a 
Bolívia i al Principat

anDoRRa    pàgina 8

SDP, preocupat per 
com s’encara la 
negociació amb Ia UE

anDoRRa    pàgina 8

Actes vandàlics a 
Santa Coloma i a la 
fira d’artesans

espoRts    pàgina 12

El Pescara, atractiu 
de la UEFA Futsal Cup 
que arrenca dimecres

anDoRRa    pàgina 9

tati masià
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DivenDres, 28 D’agost Del 2015 núm. 2.882 / any 12

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

Aconsegueix aquest regal per la 
compra mínima de 100€ en qualsevol 
de les Gala Perfumeries del Principat 
d’Andorra. No acumulable a altres 
promocions i/o descomptes. 
Promoció vàlida �ns al 30/09/15 o 
�ns a exhaurir existències. Consultar 
les condicions a l’interior de la botiga.

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

Atenció al Consumidor rep 
un 20% més de reclamacions
El servei tramita fins a 361 queixes durant el primer semestre de l’any, més de la meitat de turistes, 
majoritàriament motivades per la manca de conformitat i d’eficiència i diligència en la prestació del servei

Baixada perfecta de Barilaro, que fa 
podi al Mundial màsters de Vallnord

avui és notícia    pàgina 3

anDoRRa    pàgina 6

El 90% dels policies 
formarà part del 
dispositiu de la Vuelta

anDoRRa    pàgina 7

ACO i Cd’O donen 
suport a Ordónez com 
a candidat a cònsol

piRineus    pàgina 8

Vila diu que el túnel 
dels Tres Ponts serà al 
pressupost del 2016

espoRts    pàgina 11

El MoraBanc cedeix 
Guille Colom al Peñas 
Huesca de LEB Or

espoRts    pàgina 11

i.R. / vallnoRD
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L’any a les teves mans

ııı Prop d’11.000 
alumnes inicien el 
curs escolar amb 
normalitat

ııı L’estació 
d’autobusos anirà al 
Prat del Rull i serà 
operativa a l’estiu

ııı L’INAF avala 
l’emissió de 
participacions 
preferents d’EMAP

Èxit dels Mundials de BTT i trial de 
Vallnord, que superen les expectatives

ls UCI Mountain Bike & Trial World Champi-
onships abaixen el teló després de sis intensos 
dies amb la disputa de les finals de descens, 

que  apleguen entre 20.000 i 25.000 espectadors al Vall-
nord Bike Park La Massana, punt de sortida, i al prat 
de la Ribera, on hi havia l’arribada. Tant el Comú de la 
Massana i el Govern com la Unió Ciclista Internacional 
coincideixen a destacar l’èxit de públic i d’organització, 
per la qual cosa es confia que Andorra pugui ser una seu 
permanent de copes del món i que no hagin de passar 
molts anys per tornar a acollir uns Mundials. El cònsol de 
la Massana, David Baró, indica que l’experiència servirà 

per posicionar el bike park de Vallnord i que l’objectiu és 
que estigui en el top 10. En aquest sentit, i tot i tenir as-
segurades proves de la Copa del Món en els propers tres 
anys, Baró avança que la setmana següent als Mundials 
enviaran un dossier a la Unió Ciclista Internacional per 
convèncer tots els membres perquè es pugui signar un 
contracte a deu anys. El ministre de Turisme i Comerç, 
Francesc Camp, assegura que “hi ha hagut un èxit acla-
parador de públic” i, tot i que encara és aviat per calcu-
lar l’impacte econòmic que ha tingut l’esdeveniment, es 
mostra convençut que tindrà un retorn molt més alt del 
que s’hi ha in vertit.
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Dilluns, 7 De setembre Del 2015 núm. 2.888 / Any 12

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

Aconsegueix aquest regal per la 
compra mínima de 100€ en qualsevol 
de les Gala Perfumeries del Principat 
d’Andorra. No acumulable a altres 
promocions i/o descomptes. 
Promoció vàlida �ns al 30/09/15 o 
�ns a exhaurir existències. Consultar 
les condicions a l’interior de la botiga.

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

170 € 
12 hores / Matí o tarda / Octubre o novembre

TALLER PRÀCTIC PER 
APRENDRE A REALITZAR 
ASSENTAMENTS COMPTABLES 

FORMACIÓ
INTENSIU COMPTABLE

Comptabilitat, fi scalitat, auditories, 
formacions, treballs especials

C/ de la Grau, 15, baixos, Andorra la Vella
Tel.: +376 / 867 800  info@sigmaeconomistes.ad

Èxit dels Mundials de Vallnord, 
que superen les expectatives

avui és notícia    pàgina 3

EntREvista a Alberto Vinseiro
pàgines 6 i 7 anDoRRa    pàgina 8 anDoRRa    pàgina 9

“no s’ha fet promoció de 
l’aeroport. sols hem rebut el 
copet a l’esquena”

espot vol el màxim 
consens possible per 
a la llei dels bombers

bPA va advertir l’inAF 
el 2014 dels casos 
citats pel FinCen

tati masià
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Recull de notícies 2015

ııı Salut
El ministeri estudia ampliar els serveis 
que s’ofereixen al Pas de la Casa.

ııı Formació
La 32a Universitat d’estiu analitza els 
reptes de la Unió Europea.

ııı Immigració
El ministre de Justícia i Interior obre la 
porta a una flexibilització de les quotes.

ııı Cultura
El Land Art aixeca el teló amb la volun-
tat d’atreure un altre tipus de turisme.

ııı Futbol sala
L’Encamp derrota el DDS Madriu per 2 a 
4 i s’emporta la Supercopa.

ııı Transport públic
Disposar de vehicles elèctrics es valorarà 
en les concessions de les línies de bus.

ııı Turisme
El Funicamp tanca la temporada amb 
més de 16.300 usuaris.

ııı Sostenibilitat
Conveni per a la implantació del vehicle 
elèctric, que preveu 500 unitats en 3 anys.

ııı Literatura
Albert Villaró guanya el Prudenci Ber-
trana amb ‘La bíblia andorrana’.

ııı Relacions bilaterals
Saboya i Margallo aborden el procedi-
ment d’acollida de refugiats.

ııı Economia
Les vendes de vehicles augmenten un 
11,5% entre el gener i l’agost.

ııı Relacions bilaterals
Andorra i Portugal signen el CDI en una 
trobada a Nova York.

ııı Cirque du Soleil
‘Scalada Storia’ comporta un impacte 
econòmic de 16,9 milions d’euros.

ııı Salut
El ministeri obre el procés participatiu 
per al pla de salut.

ııı ‘Cas BPA’
El Tribunal Constitucional admet el re-
curs d’empara dels germans Cierco.

l Comú d’Encamp i Saetde signen un acord 
d’intencions que preveu que la companyia 

inverteixi al Pas de la Casa fins a 11 milions d’eu-
ros en un termini de sis anys, a canvi d’ampliar la 
concessió fins a l’any 2065 i de reduir el cànon que 
la corporació percep de l’empresa en un 1% dels in-
gressos bruts a partir de la temporada 2015-2016. 
Així mateix, Saetde estaria disposada a renunciar als 
terrenys del cercle de Pessons, Emportona, el Cubil, 

els Orris i l’orri Vell perquè el Comú impulsi un parc 
natural i la corporació posi fi al litigi obert amb la 
companyia pel pla de les Pedres. A més, la corpora-
ció cediria els drets sobre l’edifici de serveis de Grau 
Roig, que Saetde adquiriria per un preu fixat per 
experts independents. Finalment, l’acord, que no es-
menta les accions del Comú dins la societat, preveu 
que Saetde rebaixi en un 10% el preu que cobra al 
Comú per la gestió del Funicamp.
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Acord d’intencions 
entre el Comú i Saetde
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Dijous, 3 De setembre Del 2015 Núm. 2.886 / ANy 12

ANYÓS

ANDORRALA MASSANA

20-9-2015 km

INSCRIU-TE ARA!

Landa s’imposa als Cortals 
i Aru surt líder d’Andorra 

avui és notícia    pàgina 3

anDoRRa    pàgina 6 anDoRRa    pàgina 7 anDoRRa    pàgina 10 espoRts    pàgina 18

Conveni amb Espanya 
per reforçar la 
cooperació policial

Fernández troba 
“normal” que Pozo 
repeteixi a CC

Llimona diu que es pot 
aconseguir un acord 
positiu amb la UE

Victòria francesa en 
la cursa de relleus de 
‘cross-country’

tati masià

170 € 
12 hores / Matí o tarda / Octubre o novembre

TALLER PRÀCTIC PER 
APRENDRE A REALITZAR 
ASSENTAMENTS COMTPABLES 

FORMACIÓ
INTENSIU COMPTABLE

Comptabilitat, fiscalitat, auditories, 
formacions, treballs especials

C/ de la Grau, 15, baixos, Andorra la Vella
Tel.: +376 / 867 800  info@sigmaeconomistes.ad w
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Dimecres, 9 De setembre Del 2015 Núm. 2.889 / ANy 12

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

Aconsegueix aquest regal per la 
compra mínima de 100€ en qualsevol 
de les Gala Perfumeries del Principat 
d’Andorra. No acumulable a altres 
promocions i/o descomptes. 
Promoció vàlida �ns al 30/09/15 o 
�ns a exhaurir existències. Consultar 
les condicions a l’interior de la botiga.

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

Comptabilitat, fi scalitat, auditories, 
formacions, treballs especials

C/ de la Grau, 15, baixos, Andorra la Vella
Tel.: +376 / 867 800  info@sigmaeconomistes.ad

240 € 
20 hores / Matí o tarda / Octubre o novembre

CURS DE FISCALITAT I 
COMPTABILITAT 

FORMACIÓ PER AL 
PETIT EMPRESARI

Mateu crida a arrencar amb 
força i Vives a acollir refugiats

avui és notícia    pàgines 3 i 4

anDoRRa    pàgina 8 anDoRRa    pàgina 8 piRineus    pàgina 10 espoRts    pàgina 14

Els hotelers alerten 
que tancaran negocis 
perquè no hi ha futur 

Pintat es referma en 
el suport a Torrentallé 
i Gil tot i les targetes

La Seu dóna suport a 
l’acollida de refugiats 
de conflictes armats

La sub-21 cau per 0 
a 2 davant Irlanda en 
una mala primera part

sfga
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Dilluns, 21 De setembre Del 2015 núm. 2.897 / Any 12

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

Regals
exclusius!

¡REGALOS
EXCLUSIVOS!

EXCLUSIVE
GIFTS!

CADEAUX
EXCLUSIFS!

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres 
promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. 
Promoció vàlida �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 90€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns a 
exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Comptabilitat, fi scalitat, auditories, 
formacions, treballs especials

C/ de la Grau, 15, baixos, Andorra la Vella
Tel.: +376 / 867 800  info@sigmaeconomistes.ad

240 € 
20 hores / Matí o tarda / Octubre o novembre

CURS DE FISCALITAT I 
COMPTABILITAT 

FORMACIÓ PER AL 
PETIT EMPRESARI

Sanza s’imposa, novament, a 
la Cursa popular d’AnyósPark

avui és notícia    pàgina 3

EntREvista a joan sans
pàgines 6 i 7 anDoRRa    pàgina 9 EspoRts    pàgina 13

“El projecte de saetde pot ser 
un revulsiu però el Comú l’ha 
embrutat”

Els talls d’aigua 
arriben a les missions 
diplomàtiques

L’FC santa Coloma 
guanya la supercopa 
en la tanda de penals

jonathan gil
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Dimecres, 23 De setembre Del 2015 Núm. 2.899 / ANy 12

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

Regals
exclusius!

¡REGALOS
EXCLUSIVOS!

EXCLUSIVE
GIFTS!

CADEAUX
EXCLUSIFS!

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres 
promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. 
Promoció vàlida �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 90€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns a 
exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Comptabilitat, fi scalitat, auditories, 
formacions, treballs especials

C/ de la Grau, 15, baixos, Andorra la Vella
Tel.: +376 / 867 800  info@sigmaeconomistes.ad

240 € 
20 hores / Matí o tarda / Octubre o novembre

CURS DE FISCALITAT I 
COMPTABILITAT 

FORMACIÓ PER AL 
PETIT EMPRESARI

Capesa farà un descompte a 
la factura d’octubre pels talls
El consell d’administració de la companyia que gestiona el servei d’aigües a Escaldes-Engordany ja té decidit fer un 
descompte a la factura que rebran els abonats el mes que ve i que comprèn el consum de juliol, agost i setembre

Sant Julià estrena escola bressol i 
nous equipaments a l’hotel Glòria

avui és notícia    pàgina 3

anDoRRa    pàgina 6

SDP vol la participació 
de tots els grups en la 
negociació amb la UE

anDoRRa    pàgina 7

Primeres mesures per 
facilitar la contractació 
a comerços i hotels

anDoRRa    pàgina 9

La Setmana de caça 
es tanca amb 106 
isards abatuts

espoRts   pàgina 15

Shermadini, el referent 
amb què es vol donar 
la “sorpresa” a l’ACB

jonathan gil

anDoRRa    pàgina 11



30 
L’any a les teves mans

C/ de la Sardana, 10. AD500 Andorra la Vella - Tel. 860 765          www.facebook.com/kilomoda.and

VESTITS

DE FESTA 

A PARTIR DE

20 €

US DESITJA 
UN EXEL·LENT

ANY 2016
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Recull de notícies 2015

ııı Modificada la llei 
de FEDA per donar 
entrada a capital 
privat

ııı El Moneyval avala 
el pla d’acció per 
avaluar el risc i 
destaca els avenços

ııı El turistes 
registren un 
creixement del 
19,6% a l’estiu

Canvis en la cotització, nou Codi de 
relacions laborals i increment salarial

n el marc del debat d’orientació política glo-
bal el cap de Govern, Antoni Martí, anuncia 
un increment de la cotització a la Caixa An-

dorrana de Seguretat Social (CASS) del 2%, a repartir en 
percentatges iguals entre el treballador i l’empresari. Així, 
la cotització de la branca malaltia tornarà a augmentar 
fins al 10% i aquest augment es repercutirà al treballador 
i a l’empresari. Aquest darrer passarà a pagar un 15,5% 
i l’empleat un 6,5%. Un cop anunciada aquesta mesura 
l’executiu manté trobades amb els agents socials i eco-
nòmics per parlar d’aquesta qüestió, i també s’ofereix a 
la resta de forces polítiques un pacte d’Estat que serveixi 

per redreçar la sanitat. En el mateix moment que Mar-
tí anuncia aquesta mesura també destaca la voluntat de 
tirar endavant la reforma del Codi de relacions laborals 
amb l’objectiu d’establir nous tipus de contractes, com el 
contracte per sessions, el d’aprenentatge, el de relleu o el 
de continuïtat de la vida laboral després de l’edat de jubi-
lació. També hi inclou un supòsit de reducció de la jorna-
da laboral per a empreses que acumulin quatre trimestres 
de pèrdues, que permetrà als empresaris rebaixar fins a la 
meitat el salari de com a màxim un 30% de la plantilla. 
L’executiu també es referma en la voluntat d’incrementar 
progressivament el salari mínim fins al 2019.
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DivenDres, 9 D’octubre Del 2015 núm. 2.911 / Any 12

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

Regals
exclusius!

¡REGALOS
EXCLUSIVOS!

EXCLUSIVE
GIFTS!

CADEAUX
EXCLUSIFS!

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres 
promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. 
Promoció vàlida �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 90€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns a 
exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Martí anuncia l’increment del 
2% en la cotització a la CASS 

avui és notícia    pàgines 3 i 4

anDoRRa    pàgina 6 anDoRRa    pàgina 8 anDoRRa    pàgina 10 cultuRa    pàgina 12

Garcia Parés defensa 
que cal potenciar la 
implicació del pacient

Les entitats inicien
el full de ruta de la 
llei d’igualtat

Vila lamenta que el 
GAdA no figuri en el 
pressupost

El Festival Narciso 
Yepes arrenca avui 
amb Els Pets

jonathan gil
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32 
L’any a les teves mans

ııı Camps de neu
Arcalís rebaixa el dèficit d’explotació un 
45 per cent.

ııı Educació
El centre integrat del sistema espanyol 
estarà en marxa el curs vinent.

ııı Salut
Fins a 56 càncers de mama diagnosticats 
des del 2008.

ııı Protesta
Veïns de la Comella lliuren al Comú  
400 firmes contra l’heliport.

ııı Nou museu
Cultura confia que el Comú assumeixi el 
lloguer del Thyssen.

ııı Ciclisme
El Tour de França arribarà el 10 de juliol 
a Arcalís.

ııı Infraestructures
La Massana estrena Els Arcs, nou espai 
polifuncional de la parròquia. 

ııı Funcionaris
El Sitca reclama de nou al Comú que 
executi la sentència del GAdA.

ııı Motors
Un total de 1.617 vehicles afectats per 
l’‘afer Volkswagen’.

ııı Parapública
Rascagneres serà el nou president de la 
Caixa Andorrana de Seguretat Social.

ııı Justícia
El Superior confirma l’arxivament de la 
causa contra Moynat.

ııı Futbol
La selecció cau a Gal·les i tanca la fase 
sense puntuar.

ııı Relacions internacionals
Visita d’una delegació de la UE per co-
nèixer la realitat del país.

ııı Resultats
La FAM fa balanç d’una temporada dels 
‘veterans’ per recordar.

ııı Educació
Sant Julià de Lòria oferirà formació en 
hostaleria a partir del setembre. 

l ministre d’Administració Pública, 
Transports i Telecomunicacions, Jordi 

Alcobé, exposa davant la comissió legislativa de 
Política Territorial i Urbanisme que el model ac-
tual de negoci d’Andorra Telecom s’està esgotant, 
sobretot per la reducció dels ingressos per itineràn-
cia, i anuncia “un salt endavant” cap a la diversifi-
cació de l’activitat de l’empresa i una inversió per 
als propers anys de 30 milions d’euros. A aquesta 

quantitat cal afegir-hi una partida anual d’entre 
20 i 25 milions per prosseguir la modernització 
tecnològica necessària, així com 10 milions més 
anuals per fer realitat l’edifici The Cloud, fins que 
es completin els 30 milions totals que costarà.  La 
construcció d’aquest edifici al centre d’Andorra la 
Vella, que es vol inaugurar el 2019, és una de les 
iniciatives “estrella” entre la vintena d’idees que es 
volen posar en marxa.
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Inversió de 30 milions 
a Andorra Telecom
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Dimecres, 7 D’octubre Del 2015 Núm. 2.909 / ANy 12

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

Regals
exclusius!

¡REGALOS
EXCLUSIVOS!

EXCLUSIVE
GIFTS!

CADEAUX
EXCLUSIFS!

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres 
promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. 
Promoció vàlida �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 90€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns a 
exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Martí diu que cal racionalitzar 
per frenar la despesa sanitària

avui és notícia    pàgina 3

anDoRRa    pàgina 6 anDoRRa    pàgina 7 cultuRa    pàgina 12 espoRts    pàgina 14

Marín, Calvet i 
Mandicó repetiran en 
els comicis comunals

Es clou la campanya 
de seguretat viària 
amb 94 sancionats

Enigma al voltant 
d’una foto de France 
Press del 1938

Cerqueda analitza la 
marca aconseguida  
a l’Ironman barceloní

jonathan gil
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Dilluns, 12 D’octubre Del 2015 núm. 2.912 / Any 12

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

Regals
exclusius!

¡REGALOS
EXCLUSIVOS!

EXCLUSIVE
GIFTS!

CADEAUX
EXCLUSIFS!

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres 
promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. 
Promoció vàlida �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 90€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns a 
exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Els dietistes reivindiquen 
tenir un rol més important
Els dietistes, satisfets perquè se’ls ha tingut en compte a través del Pla nacional  
de salut 2020 i la prova pilot del MAAS, defensen el seu paper en la prevenció

ENTREVISTA A
Jordi galobardas
pàgines 6 i 7

ANDORRA    pàgina 9

Joan Martínez garcia, 
nou conseller del 
Comú de Canillo

pIRINEuS    pàgina 11

la seu se suma a 
la protesta per les 
imputacions del 9-N

culTuRA    pàgina 13

la ‘rateta’ del Narciso 
Yepes omple l’auditori 
Nacional a ordino

“s’ha de contenir la 
despesa abans d’apujar 
les cotitzacions a la 
Cass”

ANDORRA    pàgina 8

saboya pren part en la 
Conferència ministerial 
de la francofonia

El MoraBanc Andorra s’estrena amb 
una derrota davant el Bilbao Basket

ESpORTS    pàgina 14

jONAThAN gIl

AVuI éS NOTícIA    pàgina 3
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OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

Regals
exclusius!

¡REGALOS
EXCLUSIVOS!

EXCLUSIVE
GIFTS!

CADEAUX
EXCLUSIFS!

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres 
promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. 
Promoció vàlida �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 90€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns a 
exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

La fira tanca portes amb 
gairebé 70.000 visitants
Satisfacció generalitzada per una cita que, segons el cònsol major de la capital, 
Jordi Minguillón, permet constatar un canvi de tendència i un repunt econòmic

ENTREVISTA A
sílvia bonet
pàgines 6 i 7

ANDORRA    pàgina 9

l’avaria de som tv 
afecta 2.000 usuaris, 
a qui es compensarà

ESpORTS    pàgina 12

el Morabanc andorra 
desconnecta al tercer 
quart i cau 74 a 77

ESpORTS    pàgina 13

El VPC es confia 
i acaba patint per 
superar el Cazères

“en sanitat falten 
accions concretes 
i per això volem 
un pacte 
d’estat”

i per això volem
un pacte 

stat”

ANDORRA    pàgina 8

la cartera de serveis, 
la base de la reforma 
segons els metges

La segona Caminada popular contra el 
càncer aplega un miler de participants

ANDORRA    pàgina 8

jONAThAN gIl

AVuI éS NOTícIA    pàgina 3
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OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

Regals
exclusius!

¡REGALOS
EXCLUSIVOS!

EXCLUSIVE
GIFTS!

CADEAUX
EXCLUSIFS!

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres 
promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. 
Promoció vàlida �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 90€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns a 
exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

SI VOL UN 
BANC 
DIFERENT,
PROVI 
EL GROC

També ens trobarà a      sa.ad

Més serveis, 
més banca, 
més online! 

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

Minguillón liderarà la llista 
de Cd’I, que trenca amb DA
Coalició d’Independents afirma que “no ens hem entès i ara prepararem la nostra candidatura”, mentre que 
Èric Jover mostra la “sorpresa” de Demòcrates per Andorra per l’anunci però no tanca la porta a un acord

La CTP reivindica el seu paper 
en la cooperació transfronterera

andorra    pàgina 5

andorra    pàgina 6

Raiffeisen vol que 
els consellers actuïn 
davant “el disbarat”

andorra    pàgina 7

Dolsa confia en una 
llista conjunta de CdO, 
Liberals, SDP i PS

andorra    pàgina 7

L’AREB comença el 
procés per a la venda 
de Vall Banc SAU

esports    pàgina 12

Mor el tècnic Ranko 
Zeravica, assessor de 
la FAB als anys 90

avui és notícia   pàgina 3

sfga
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Bordes d’Arinsal, local 5 - ARINSAL
Telèfon per a reserves: 81 69 81

EMPANADES CRIOLLES
PIZZES

CARNS I PASTA
Gaudeix de les nostres especialitats en el millor ambient,

i no et perdis el petit museu del rugby

Probablement

les millors pizzes

i empanades
d’Andorra!
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L’any a les teves mans

ııı Mor l’exministre, 
exraonador i 
historiador Pere 
Canturri Montanya 

ııı Andorra i la UE 
rubriquen l’acord 
per a l’intercanvi 
automàtic

ııı El 92% dels 
comptes de BPA 
passen el filtre i 
aniran a Vall Banc

Bellostas rep el Fiter i Rossell per 
una novel·la sobre maltractaments

mb una història sobre els maltractaments en 
què s’indaga sobre aquesta xacra malaurada-
ment massa “actual” i sobre la qual tots ens 

fem preguntes, Maria Encarnació Bellostas s’endú el premi 
Fiter i Rossell de novel·la de la 38a edició de la Nit literà-
ria, organitzada pel Cercle de les Arts i de les Lletres. Es 
tracta de la primera novel·la que l’autora presenta a un 
concurs. La nena de la casa de la bauma (inspirada en un 
lloc real a la falda de Montserrat) explica la història d’una 
parella i reflecteix les seves vivències des de petits en un 
intent d’entendre per què un esdevé víctima i l’altre mal-
tractador. Ha fet una obra “com la vida mateixa”, explica, 

en què per relatar els maltractaments ha anat a fets reals. 
La Nit literària, que deixa deserts el Principat d’Andorra 
d’investigació històrica, el Sant Carles Borromeu de con-
tes i narracions, el Grandalla de poesia, el de divulgació 
científica i el Manuel Cerqueda i Escaler de novel·la curta, 
premia Xavier Marzal amb el Sant Miquel d’Engolasters 
d’assaig literari per l’obra NATURA és l’hexagrama del sa-
grat, el massanenc Agustí Franc amb el Premi de Teatre 
per l’obra Fred, i Rosa Burgos i Albert Cristòfol pel docu-
mental Camí del foc i Tana Collados per la divulgació de la 
cuina andorrana a l’espai Cuines de TV3 amb el Tristaina 
de periodisme.
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DivenDres, 6 De novembre Del 2015 núm. 2.931 / Any 12

Regals
exclusius!

¡REGALOS
EXCLUSIVOS!

EXCLUSIVE
GIFTS!

CADEAUX
EXCLUSIFS!

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres 
promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. 
Promoció vàlida �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 90€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns a 
exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

SI VOL UN 
BANC 
DIFERENT,
PROVI 
EL GROC

També ens trobarà a   www.bsa.ad

Més serveis, 
més banca, 
més online! 

els 100 primers
Ara, atenció al 
client 24h en 

stre per l. 

El concepte de bellesa 
més selecte a Andorra

CaritaAndorraTel: +376 73 76 73
Crta. d’Anyós - la Massana

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

Minguillón vol una “consulta 
vinculant” sobre l’heliport
El cònsol major de la capital assegura que en cas que la infraestructura es faci a la parròquia es demanaran 
“tota mena” d’informes i que encara que siguin favorables a la ubicació es donarà la paraula als ciutadans

Bellostas guanya el Fiter i Rossell 
amb ‘La nena de la casa de la bauma’

andorra    pàgina 9

andorra   pàgina 6

El PS adverteix que el 
retard del pressupost 
“no és un tema menor”

andorra    pàgina 7

El ‘contact center’ 
obrirà al gener amb 
vint treballadors

andorra    pàgina 8

Raiffeisen recorrerà 
si no es canvien les 
condicions de venda

andorra    pàgina 10

Crítiques a Mas per 
la concentració de la 
inversió al darrer any

avui és notícia   pàgina 3

jonathan gil
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ııı Sostenibilitat
El Govern posa en marxa un pla per re-
duir el consum energètic a les escoles.

ııı Economia
Un grup empresarial projecta un hipò-
drom a Canillo que podria generar fins a 
800 llocs de treball.

ııı Salut
El SAAS impulsa una àrea de reinserció 
per a joves amb trastorns mentals.

ııı Lluita contra el blanqueig
L’activitat d’ofici de la Uifand augmenta 
un 125%.

ııı Esquí
Les estacions inverteixen 19 milions 
d’euros per a la nova temporada, que en-
caren amb optimisme.

ııı Bancs
‘The Banker’ designa Andbank millor 
entitat de banca privada.

ııı Justícia
El Consell General ret homenatge a Jo-
sep Casadevall per la tasca al TEDH.

ııı Finances
El Govern presenta un projecte de pres-
supost per al 2016 de 423 milions d’eu-
ros amb un dèficit de 28 milions.

ııı Naturlàndia
Indústria obre un expedient al Tobotronc 
per deficiències en el manteniment.

ııı Literatura
Jordi Ortiz guanya el cinquè premi Car-
lemany amb ‘Vorejant els límits’.

ııı ‘Cas BPA’
Raiffeisen.ad presenta un recurs contra 
el concurs per adjudicar Vall Banc.

ııı Dopatge
L’Agència Mundial Antidopatge situa 
Andorra en una llista negra per l’incom-
pliment del Codi mundial antidopatge.

ııı Violència de gènere
Només la meitat de les dones maltracta-
des presenten denúncia.

ııı Llengua
Els premis Ramon Llull guardonen 
Karlsson, Sawicka i Rasico.

l món de l’esquí es converteix en el gran 
protagonista de la Nit de l’esport, en què 

s’emporta els principals guardons. L’esquiadora Mi-
reia Gutiérrez i el surfista de neu Lluís Marín són 
designats millor esportista femenina i masculí de 
l’any, respectivament, i en l’apartat de joves pro-
meses es distingeix l’esquiadora Carmina Pallàs 
i el fondista Irineu Esteve. Pel que fa als premis 
col·lectius, la selecció sub-18 de rugbi és el millor 

equip masculí de l’any i en categoria femenina es 
premia el conjunt júnior de gimnàstica rítmica. Els 
Campionats del Món de BTT i trial organitzats per 
Vallnord a la Massana són escollits com el millor 
esdeveniment esportiu i també es reconeix la tem-
porada de Noah Albaladejo i dels germans Òscar i 
Marc Casal. La Nit de l’esport té també un emotiu 
record per a l’atleta Francesc Costa i pel futbolista 
Xavier Llovera, desapareguts enguany.
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L’esquí, el protagonista 
de la Nit de l’esport 
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DivenDres, 13 De novembre Del 2015 núm. 2.936 / Any 12

Regals
exclusius!

¡REGALOS
EXCLUSIVOS!

EXCLUSIVE
GIFTS!

CADEAUX
EXCLUSIFS!

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres 
promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. 
Promoció vàlida �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 90€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns a 
exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

SI VOL UN 
BANC 
DIFERENT,
PROVI 
EL GROC

També ens trobarà sa.ad

Més serveis, 
més banca, 
més online! 

els 100 primers
Ara, atenció al 
client 24h en 

 per l. 

Cultura vol delimitar 24 
entorns aquesta legislatura
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, explica a la comissió legislativa que l’objectiu és 
desencallar amb els nous comuns que surtin de les eleccions els 16 projectes ja redactats i enllestir-ne 8 més

Sonejee diu adéu a la selecció 
amb una derrota per la mínima

avui és notícia   pàgina 3

andorra    pàgina 5

El Govern lliga el debat 
de la nacionalitat a 
l’acord d’associació

andorra    pàgina 6

Nova demanda dels 
Cierco contra el 
FinCEN i el tresor

andorra    pàgina 9

El Comú afirma que 
desconeixia els 
dèficits del Tobotronc

cultura    pàgina 11

Un documental 
recull els records del 
Pessebre escaldenc

esports   pàgina 13

jonathan gil
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Regals
exclusius!

¡REGALOS
EXCLUSIVOS!

EXCLUSIVE
GIFTS!

CADEAUX
EXCLUSIFS!

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres 
promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. 
Promoció vàlida �ns a exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 90€ a qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a d’altres promocions i/o descomptes. Promoció vàlida �ns a 
exhaurir existències. Consultar les condicions a l’interior de la botiga.

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

SI VOL UN 
BANC 
DIFERENT,
PROVI 
EL GROC

També ens trobarà a  sa.ad

Més serveis, 
més banca, 
més online! 

els 100 primers
Ara, atenció al 

h en 
 per l. 

L’ADA vol més coordinació 
en els casos de violència
L’Associació de Dones d’Andorra constata un lleuger increment de les dones que s’adrecen a l’entitat víctimes de 
la violència domèstica i incideix en la necessitat d’una coordinació més gran per donar una resposta adequada

Silenci contra la barbàrie

avui és notícia   pàgina 3

andorra    pàgina 6

Ordino preveu acabar 
la separativa el 2018 i 
haurà invertit 5 milions

andorra    pàgina 8

La 24a Mostra 
gastronòmica torna 
a omplir l’ACCO

andorra    pàgina 9

Els Cierco adverteixen 
l’AREB que pot incórrer 
“en negligència greu”

esports    pàgina 13

El MoraBanc venç a 
Saragossa i trenca la 
ratxa de tres derrotes

andorra   pàgina 7

jonathan gil
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Per progressar cal sentit comú

El concepte de bellesa 
més selecte a Andorra CaritaAndorra

Tel: +376 73 76 73

Crta. d’Anyós - Anyós Park - la Massana

SI VOL UN 
BANC 
DIFERENT,
PROVI 
EL GROC

També ens trob  www.bsa.ad

Més serveis, 
més banca, 
més online! 

els 100 primers
Ara, atenció al 
client 24h en 

re per l. 

Ensurt a la capital

avui és notícia    pàgina 3

anDoRRa    pàgina 6 anDoRRa    pàgina 7 anDoRRa   pàgina 9 cultuRa    pàgina 12

Naudi nega haver 
filtrat informació de 
la comissió especial

De Matha agraeix les 
mostres de solidaritat 
de la ciutadania

Mesures per evitar 
els accidents amb 
animals a Envalira

Una retrospectiva de 
Buffet acomiada la 
sala del Govern

jonathan gil
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Dilluns, 30 De novembre Del 2015 núm. 2.947 / Any 12

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

El regal d’aquest hivern

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100 € en qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a altres 
promocions i/o descomptes. Promoció vàlida fins al 28 de febrer de 2016 o fins que se n'exhaureixin les existències. Consulta'n les condicions a la botiga. 

DiferentsColorsper triar

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

També ens trobarà  www.bsa.ad

Més serveis, 
més banca, 
més online! 

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

Pensi en el futur
PLANS DE PENSIONS BSA

Comença la cursa electoral

avui és notícia    pàgines 3 a 10

EntREvista a adrià espineta
pàgines 14 i 15 andoRRa    pàgina 16 EspoRts    pàgina 20

“Cal que els joves coneguin 
què és l’FnJa perquè no es 
torni a estancar”

Feda assumeix 
compromisos 
ambientals amb l’OnU

Un MoraBanc 
voluntariós no pot 
amb l’UCaM Múrcia

j.g. / bondia / agènciEs

divuit candidatures 
concorren als comicis  
comunals del 13-d. 
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L’any a les teves mans
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ııı La Unesco declara 
les falles del Pirineu 
patrimoni immaterial 
de la humanitat

ııı Tres nous casos 
de VIH detectats 
eleven a 68 els casos 
notificats per Salut

ııı Martí defensa el 
compromís del país 
amb el canvi climàtic 
davant la COP21

Demòcrates per Andorra guanya els 
comicis i obté la cinquena parròquia

emòcrates per Andorra viu una nit històrica i 
es converteix en el gran triomfador dels comi-
cis comunals. I és que DA guanya a la capital, 

on la candidatura encapçalada pel cònsol sortint acaba en 
tercer lloc i superada pel PS, i aconsegueix així la tan desitja-
da cinquena parròquia. A més, els demòcrates veuen com la 
coalició Laurèdia en Comú, a la qual han donat suport, dóna 
la gran sorpresa i acaba amb quatre mandats consecutius 
d’Unió Laurediana+Liberals d’Andorra a Sant Julià. De fet, 
només Ciutadans Compromesos, a la Massana, liderats pel 
tàndem David Baró-Raül Ferré, frenen l’empenta de l’onada 
taronja, que ressorgeix amb força després del toc d’atenció 

de les generals del març. Així, els demòcrates revaliden els 
consolats d’Encamp i Ordino, de la mà d’Units per al Pro-
grés i Acció Comunal d’Ordino, respectivament, així com 
el d’Escaldes-Engordany, on la cònsol, Trini Marín, gairebé 
triplica en vots la segona força. A Canillo, Josep Mandicó 
i David Palmitjavila seguiran com a cònsol major i menor 
quatre anys més en tornar a encapçalar l’única candidatura 
que es presenta als comicis. Liberals veuen frenada l’empenta 
agafada a les generals tot i que guanyen representació a la 
capital, Escaldes-Engordany, Ordino i Encamp, mentre que 
les forces progressistes, Partit Socialdemòcrata i Socialdemo-
cràcia i Progrés, tornen a ser les grans derrotades dels comicis.
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Dilluns, 14 De Desembre Del 2015 núm. 2.957 / Any 12

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

El regal d’aquest hivern

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100 € en qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a altres 
promocions i/o descomptes. Promoció vàlida fins al 28 de febrer de 2016 o fins que se n'exhaureixin les existències. Consulta'n les condicions a la botiga. 

DiferentsColorsper triar

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

SI VOL UN 
BANC 
DIFERENT,
PROVI 
EL GROC

També ens trobarà a   www.bsa.ad

Més serveis, 
més banca, 
més online! 

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

Carretera d’Erts a Pal  
(davant camping)

AD400 · ERTS · LA MASSANA
T. + 376 847 370 

restaurantxixerella@molidelsfanals.com

LC derrota UL i DA assoleix la 
desitjada cinquena parròquia

ELECCIONS COMUNALS 2015    pàgines de la 3 a la 18

UP+DA repeteix 
triomf i LdA+I irromp 
com a segona força

Els taronges vencen 
còmodament a 
Escaldes i Ordino

jONAthAN gIL

Mandicó millora els 
resultats tot i el 
descens d’electors

CC revalida el triomf 
amb un percentatge 
major que fa 4 anys 
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L’any a les teves mans

ııı Motor
Mor Joan Vinyes Casanovas, el pioner de 
l’automobilisme.

ııı Comerç
El sector es mostra preocupat per la nova 
reglamentació dels concursos.

ııı Parapúbliques
FEDA registra el 2015 el temps d’inter-
rupció del servei més baix en 15 anys.

ııı Organismes internacionals
El Greco reclama avenços en l’accés als 
comptes dels partits polítics.

ııı Justícia
Andorra acull els treballs preparatoris de 
la Cimera judicial iberoamericana.

ııı Futbol
La federació renova el seleccionador na-
cional, Koldo Álvarez, per a una fase de 
classificació més.

ııı Sindicats
El Sitca presenta una demanda perquè 
el Comú d’Andorra la Vella executi la 
sentència del GAdA.

ııı Educació
El Govern anuncia la convocatòria dels 
primers vint edictes per mirar de reduir 
els eventuals.

ııı Turisme
El ministre compareix davant la comis-
sió legislativa i explica que el 2016 es 
preveuen 8 milions de visitants.

ııı Successos
Detenen l’empleada d’una joieria per 
sostreure mercaderia.

ııı Bancs
‘The Banker’ designa MoraBanc com a 
banc de l’any 2015 a Andorra.

ııı Nacionalitat
El Govern ha incoat 28 expedients de 
pèrdua de nacionalitat en cinc anys.

ııı Dopatge
El Govern aprova el text de creació de 
l’agència nacional antidoptage.

ııı Òbit
Mor l’exministre i excònsol d’Escaldes-
Engordany Josep Vidal Martí.

a ministra de Salut, Afers Socials i Ocu-
pació, Rosa Ferrer, presenta novament la 

seva renúncia al càrrec, igual que va fer quan es va 
certificar el trencament de Cd’I i DA a la capital 
i l’acord de Coalició d’Independents amb Liberals 
d’Andorra, i en aquesta ocasió el cap de Govern sí 
que l’accepta. Antoni Martí acorda amb Ferrer la 
seva continuïtat fins al dia 4 de gener perquè la mi-
nistra pugui enllestir els diferents dossiers oberts del 

ministeri. Des de l’oposició es lamenta que el relleu 
al ministeri retardarà encara més la reforma pen-
dent del sistema sanitari. A l’espera de nomenar el 
substitut de la ministra, Martí opta per reorganitzar 
els departaments. Així, Treball i Ocupació torna a 
adscriure’s al ministeri de Justícia i Interior, i Consol 
Naudí és nomenada secretària d’Estat de Relacions 
Institucionals i assumeix les negociacions de les 
competències i transferències.
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Ferrer dimiteix i Martí 
accepta la renúncia
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Dijous, 3 De Desembre Del 2015 Núm. 2.950 / ANy 12

AVUI ANDORRA LA VELLA
Reunió pública  21:30 
Teatre Comunal d’Andorra la Vella

CONEIX EL NOSTRE CONTRACTE AMB TU

El concepte de bellesa 
més selecte a Andorra CaritaAndorra

Tel: +376 73 76 73

Crta. d’Anyós - Anyós Park - la Massana

SI VOL UN 
BANC 
DIFERENT,
PROVI 
EL GROC

També ens trobarà sa.ad

Més serveis, 
més banca, 
més online! 

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

Carretera d’Erts a Pal  
(davant camping)

AD400 · ERTS · LA MASSANA

T. + 376 847 370 

restaurantxixerella@molidelsfanals.com

Rodada excepcional

cultura    pàgina 28

ElEccIONS cOMuNalS    pàgines 6 a 18 avuI éS NOtícIa   pàgina 3 aNdOrra    pàgina 20

DA vol una zona de 
negoci amb edificis 
singulars a Emprivat

LdA proposa 
traslladar les piscines 
al Prat del Roure

Pena d’entre dos i sis 
anys per distribuir 
90 quilos d’haixix

La policia investiga un 
impacte d’una arma a 
la Borda Raubert

jONathaN gIl
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DivenDres, 4 De Desembre Del 2015 núm. 2.951 / Any 12

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

El regal d’aquest hivern

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100 € en qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a altres 
promocions i/o descomptes. Promoció vàlida fins al 28 de febrer de 2016 o fins que se n'exhaureixin les existències. Consulta'n les condicions a la botiga. 

DiferentsColorsper triar

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

SI VOL UN 
BANC 
DIFERENT,
PROVI 
EL GROC

També ens trobarà www.bsa.ad

Més serveis, 
més banca, 
més online! 

els 100 primers
Ara, atenció al 
client 24h en 

re per l. 

Carretera d’Erts a Pal  
(davant camping)

AD400 · ERTS · LA MASSANA

T. + 376 847 370 

restaurantxixerella@molidelsfanals.com

La recuperació econòmica 
encara és “lenta i fràgil”
Les conclusions de les enquestes de conjuntura de la Cambra de Comerç del primer semestre constaten 
que el repunt de l’economia encara no és prou sòlid i evoluciona a un ritme desigual en funció del sector

Signats els estatuts de la fundació que 
gestionarà el Carmen Thyssen Andorra

avui és notícia    pàgina 3

UP+DA vol convertir 
Encamp en el centre 
tecnològic d’Andorra

ELEccions coMunaLs    pàgines 6 a 22

ACO+DA reconvertirà 
les escoles velles en 
un espai sociocultural

andorra    pàgina 23

DA i LdA rebutgen el 
text per reduir els anys 
per a la nacionalitat

andorra    pàgina 24

Crida de la policia per 
localitzar una dona 
desapareguda

cuLtura    pàgina 35

sfga
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Dijous, 10 De Desembre Del 2015 Núm. 2.955 / ANy 12

VOTAPER FER COSTAT
AL COMERÇ

El concepte de bellesa 
més selecte a Andorra CaritaAndorra

Tel: +376 73 76 73

Crta. d’Anyós - Anyós Park - la Massana

També ens trobarà a sa.ad

Més serveis, 
més banca, 
més online! 

els 100 primers
Ara, atenció al 

 en 
per l. 

Pensi en el futur
PLANS DE PENSIONS BSA

Carretera d’Erts a Pal  
(davant camping)

AD400 · ERTS · LA MASSANA

T. + 376 847 370 

restaurantxixerella@molidelsfanals.com

El nombre d’aturats baixa 
un 9,2% i se situa en 506
La xifra de persones sense feina inscrites a Ocupació és la més baixa des del 2009, i l’executiu posa en 
marxa la segona edició del Pla Focus 16-20 per fomentar l’ocupabilitat de joves en risc d’exclusió social

Troben morta la veïna d’Escaldes 
desapareguda des de dimecres

avui és notícia    pàgina 3

DA vol criteris de 
solidaritat institucional 
en les transferències 

ELEccions coMunaLs    pàgines 6 a 22

LdA+UL preveu nous 
equipaments per 
potenciar la Universitat

andorra    pàgina 23

SDP, preocupat per 
l’augment d’assalariats 
amb sous més baixos

andorra   pàgina 24

Dos detinguts en el 
comís de tabac més 
gran de l’any

andorra   pàgina 24

jonathan giL
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DivenDres, 11 De Desembre Del 2015 núm. 2.956 / Any 12

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

El regal d’aquest hivern

Aconsegueix aquest regal per la compra mínima de 100 € en qualsevol de les nostres perfumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a altres 
promocions i/o descomptes. Promoció vàlida fins al 28 de febrer de 2016 o fins que se n'exhaureixin les existències. Consulta'n les condicions a la botiga. 

DiferentsColorsper triar

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971
nova.constructora@andorra.ad

També ens trobarà a  www.bsa.ad

Més serveis, 
més banca, 
més online! 

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

Pensi en el futur
PLANS DE PENSIONS BSA

Carretera d’Erts a Pal  
(davant camping)

AD400 · ERTS · LA MASSANA

T. + 376 847 370 

restaurantxixerella@molidelsfanals.com

Del túnel al Pas, directe

avui és notícia    pàgina 5

ELEccions coMunaLs    pàgines 8 a 28 andorra   pàgina 29 andorra   pàgina 29

Cd’I+LdA vol una 
llei que reconegui la 
capitalitat

Farré aposta per una 
àrea sobre Carlemany 
a Naturlàndia

Detenen el sospitós 
d’estafar comerços 
amb bitllets de 5 €

Ferida lleu una agent 
de circulació en ser 
agredida a la capital

sfga
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Recull de notícies 2015

MENÚ EXECUTIU 17,20 € - migdia
MENÚ PLAT’IN 29.50 € 

CARTA 

Cuina mediterrànea de mercat

C/ Bra. Riberaygua, 8. Andorra la Vella
Telèfon per a reserves: 86 10 01 - www.plat-in.net



www.cisa.ad            cisaandorra             CISA.Andorra      cisa@cisa.ad
Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · ANDORRA · T: (+376) 737373

Festes
We wish you an

A la immobiliària CISA estem especialitzats en 

comercialitzar immobles exclusius per a perso-

nes exclusives. Per això et desitjem que passis 

unes...

EXCLUSIVE CHRISTMAS

· E XC L U S I V E S ·


