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per la intoxicació de 33 nens
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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

El regal d’aquest hivern

REGAL · REGALO · CADEAU · GIFT

Difere
Colorsnts
per tri
ar

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.
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MENÚ DEL DIA

MENÚ ESPECIAL
CAP DE SETMANA

amb postres i beguda inclosos
Gaudeix dels nostres plats
“d'alubies” de Tolosa

ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES

+ IGI

18€

amb postres i
beguda inclosos
IGI inclòs

50€

11,

MENÚ SIDRERIA
BARRA DE TAPES, RACIONS,
ENTREPANS

‘CHULETONES’ I
PEIX A LA BRASA
TERRASSA

INFONEU

4

-2
mín.

màx.
-6/-2

FRED, VENT I NEU ARREU DEL PIRINEU
Avui el temps serà de ple hivern. La situació meteorològica arribarà de la mà del vent, entre moderat i fort
i amb cops molt forts del nord-oest als cims. Les temperatures davallaran encara més i seran àmpliament
negatives a l’alta muntanya. El cel s’anirà cobrint i a
partir del migdia poden començar les primeres nevades a la cara nord, que al vespre s’han d’estendre a tota
la serralada. La cota de neu serà de tan sols 600 metres. La nevada serà moderada a la cara nord i feble a
la resta. Aquesta situació s’allargarà fins demà al migdia. Diumenge, més sol i pujada de les temperatures,
tot i que continuaran fredes. Que tingueu un BonDia.

diSSABTE

En festes populars i dies d’activitats
especials estarem oberts
(consulteu horaris).

Carretera d’Arinsal · Edifici Amadeus B · Local 3 · AD400 ARINSAL · Reserves : 838 566 / 353 780

EL TEMPS
Avui

HORARI
Obert tots els dies
De 12 h a 16 h i
de 19 h a 01 h

-4

mín.

3

màx.

-4/0

-3/1

-5/-1
-3/1

-10/-5

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

-2/3
-2/4

-1/5
-4/0
0/6

diuMENGE

-3

mín.

7

màx.

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

Circuit de fons
Cota mínima cm
Cota màxima cm

Aquesta previsió i cotes poden
variar en funció de les
condicions meteorològiques.

OrdinO
arcalís

pal

arinsal

45
80
Pols
Oberts
13/14
25/27
739 600

40
60
Pols/dura
Oberts
19/19
22/24
878 000

50
70
Pols/dura
Oberts
10/12
18/19
878 000

pas de la casa
grau rOig

sOldeu
el TarTer

30
60
Pols/dura
Oberts
30/31
46/53
872 900

25
50
Pols/dura
Oberts
36/36
55/69
890 500

9,5 Km
10
30

Qualitat de la neu
Accessos
Telèfon estació

Dura
Oberts
741 444

FARMÀCIES DE
GUÀRDIA
Andorra la Vella
Farmàcia Pasteur
Av. Meritxell, 84 - Tel. 800 970
Pas de la Casa
Farmàcia del Pas
C/ Major, 1 - Tel. 755 860 - 352 711

CATALÀ EXPRÉS
Quina paraula catalana
hem d’emprar per evitar
el barbarisme *goloso?
Hem d’emprar llaminer o
llépol.
Sóc molt llaminer.

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

Promoció 1
Compra plaquetes o
discos de fre a les nostres
instal·lacions i el
muntatge et sortirà
gratuït.

Promoció 2
Canvi d’oli 10W40 (màxim 5L)
49,95 € (revisió de punts
de seguretat gratuïts)

Canvi d’oli 5W40 (màxim 5L)
59,95 € (revisió de punts
de seguretat gratuïts)

Promoció 3
Canvi de líquid
de frens
20,00 €
(líquid inclòs)
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Avui és notícia
Seguretat en l’alimentació

Sanció greu a una empresa per una
toxiinfecció alimentària de 33 nens
La sancionada va fer un servei de càtering sense tenir autorització i s’enfronta a una multa de fins a 20.000 euros
Pepa Gallego

SiStema NacioNal de VigilàNcia i coNtrol alimeNtari

andorra la Vella

Una empresa s’enfronta a una
sanció greu, que pot arribar fins
a 20.000 euros, per oferir un
servei de càtering sense tenir
l’autorització corresponent i per
una manca de control amb el resultat d’una toxiinfecció alimentària col·lectiva que va afectar
33 nens el mes de setembre del
2015.
Aquest és l’expedient sancionador més greu dels cinc que
va registrar durant l’any passat
l’àrea de Seguretat Alimentària
i Entorn. La intoxicació va provocar vòmits i diarrees lleus als
33 infants, molts dels quals van
ser ingressats. La majoria van
anar a hospitals catalans en tornar a casa seva, després d’haver
pres part en un aplec al Principat. Des de l’àrea de Seguretat
Alimentària asseguren que l’enquesta epidemiològica dóna com
a resultat una intoxicació, però
el cas continua obert perquè el
procés per fer totes les comprovacions és molt llarg i és difícil
de provar, sobretot perquè la
majoria dels nens eren de fora
i efectuar les proves mèdiques
pertinents en el temps indicat és
complicat.
“Per confirmar un cas
d’aquest tipus s’ha de demostrar
que l’agent de les femtes dels pacients i el de l’aliment correspon
al mateix microbi de la mateixa
soca, i en molts casos és difícil
de comprovar si el pacient va
estar ingressat fora o si l’aliment
va patir alguna transformació”,
va explicar Jesús Galindo, cap
de l’àrea de Seguretat Alimentària i Entorn. Per tant, molts
d’aquests casos es poden arxivar
com a toxiinfeccions alimentà-

Vigilància i controls a establiments alimentaris
Remesa directa

Total

els aliments i productes alimentaris són comercialitzats,
venuts i/o cedits directament al consumidor final.

931

Establiments de restauració comercial

611

establiments de restauració social

65

Establiments que elaboren productes per al consumidor

31

Grans superfícies

Remesa indirecta

16

Venda al detall

208

els aliments i productes alimentaris no van directament
destinats al consumidor final, sinó a terceres persones que
a la seva vegada desenvolupen activitats de comercialització,
venda i/o cessió d’aliments.

395

Cuines centrals o càterings

18

Establiments polivalents

158

Indústries d’origen animal

65

Indústries d’origen animal homologades

114

Indústries d’origen no animal

37

Transportistes

3

Total d’inspeccions i controls

1.326

Obertura d’expedients sancionadors

5

Estudi de brots de toxiinfeccions alimentàries

2

Denúncies

2

la pressió feta pels controls és la raó del baix
nombre de sancions per seguretat alimentària
La mitjana d’inspeccions realitzades durant un
any per l’àrea de Seguretat Alimentària i Entorn
és d’entre 1.500 i 1.600, amb una mitjana molt
baixa de sancions, que vénen a ser una desena. Durant el 2015 només es van donar cinc
expedients sancionadors, gairebé la meitat de
la mitjana dels anys anteriors, però també cal
remarcar que durant l’any passat només es van
fer 1.326 inspeccions, gairebé 300 menys que
el 2014. La raó és que l’any passat el departa-

ment va disposar de menys efectius personals.
A finals del 2014 una inspectora de l’àrea va
marxar i a més un parell de persones van patir
una baixa temporal. És per aquest motiu que la
xifra d’inspeccions és menor que els altres anys.
Aquest baix índex de sancions, comparat amb
l’elevat nombre de controls, és causat, segons el
cap de l’àrea, “pels anys que fa que pressionem
per l’aplicació de la llei i fem un pla d’autocontrol, que les empreses assumeixen”.

ries no confirmades, encara que
les enquestes epidemiològiques
sí que apuntin a una intoxicació.
De fet, en les 1.326 inspeccions realitzades durant l’any passat es van investigar dos brots
toxiinfecciosos. A més de l’esmentat, l’altre cas d’intoxicació
va ser per la presència d’Anisakis
en un lloc de venda de peix. Es
tracta d’un paràsit que es troba
als peixos i el departament de
l’àrea de Seguretat Alimentària
i Entorn ja ha fet una campanya preventiva respecte d’això.
Aquest cas de la presència d’Anisakis al peix es va iniciar per la
denúncia d’un particular.
L’altra denúncia rebuda pel
departament va ser la d’uns
turistes que es van queixar pel
tracte rebut en un hotel. Els turistes, set francesos, també es
van queixar per un aliment en
males condicions. Una qüestió
que el departament no va poder
comprovar perquè en el moment
de la denúncia l’aliment en qüestió ja no hi era.
Les quatre sancions restants
aplicades durant el 2015 són
lleus i estan motivades per deficiències tècniques lleus d’higiene, de manipulació i d’equipaments. Aquestes faltes lleus són
sancionables amb un màxim de
1.000 euros. “Solen ser per falta
de neteja i deixadesa, o per haver
descongelat malament i no etiquetar bé els aliments, i també
per no fer autocontrols o per deficiències en les instal·lacions”,
va explicar Galindo. Aquestes
sancions es donen perquè s’aplica la Llei general de sanitat i es
fa un informe per a l’autoritat
competent, i si és favorable s’incoa l’expedient sancionador corresponent.

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

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

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

EDITORIAL

Els cònsols major i menor
d’Encamp s’assignen una
tretzena paga (cobren 4750
euros al mes) i, a més, redueixen els salaris dels consellers de la minoria.

L’atractiu de l’andorra Shopping Festival
L’andorra Shopping Festival es consolida com
un esdeveniment rellevant perquè arribin més
visitants a andorra. així ho demostren les estadístiques quantitatives que ahir va exposar el
ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp.
En concret, en les setmanes en què es va celebrar
aquest certamen el volum de visitants va créixer
un 8,6% quan la previsió era que l’increment
se situés en el 3,3%. Caldria veure si l’augment
de visitants es tradueix en un increment real
del consum intern, però la tendència a l’alça no
pot portar més que bones notícies. ara però no
es pot caure en l’autocomplaença i, per tant, cal
continuar innovant aportant noves propostes

que reforcin encara més aquest esdeveniment.
Són molts els diners que s’hi destinen i s’ha de
cuidar al detall tot allò que sembla que funciona. També en l’àmbit turístic, estem a l’espera de
com evolucionarà el projecte de la construcció del
recinte multifuncional que ha de servir perquè el
país disposi d’una oferta d’actes culturals planificada i estable al llarg de l’any, i que en l’ordre
de prioritats ha passat al davant de les fonts de
llum i so al riu Valira (un projecte més que ha
quedat al calaix). La inversió prevista per al centre multifuncional és de 8 milions d’euros i caldrà
valorar-ne molt bé l’execució perquè andorra no
es pot permetre relliscades faraòniques.

miquel nicolau
Els estudiants de màster
de la Universitat oberta de
Catalunya podran obtenir
una titulació de màster andorrana, a través de la Universitat d’Andorra.

TRIBUNA
Joan amigó
Naturista

aprenent a viure
“Molt poca gent l’encerten abans d’equivocar-se” (Sèneca). no podem canviar el passat negatiu, ni evitar els errors comesos, però sí que podem i hem d’aprendre’n per
evitar problemes presents i futurs. Quan fem això amb
bon seny, aconseguim transformar un mal en un bé i allò
que és negatiu en positiu.
Encara que molts saben que això és sensatesa, pocs ho
practiquen. És més fàcil ensenyar que aprendre o posar
en pràctica allò que s’ensenya. Els coneixements que no
es practiquen no beneficien ningú; per tant no solament
hem d’aprendre coses bones cada dia, sinó que hem de
posar en pràctica cada cosa bona que aprenem.
Tothom s’equivoca moltes vegades, però pocs són els que
rectifiquen els seus errors. És molt bo llegir cada dia i
aprendre noves coses per ésser millors i viure més positivament, però recordeu que només s’assimila allò que es
practica. Mireu de treure una lliçó de cada error comès en
el passat i oblideu els fracassos, però recordeu l’experiència, que us pot ajudar en el futur.
Si feu estadístiques comprovareu que el 90% de les coses
de la vostra vida són bones i solament el 10% són dolentes o negatives. Per tant, si voleu ésser feliços i fruir de
bona salut oblideu les deu coses negatives i penseu en
les noranta de bones o positives donant gràcies a Déu
per tot.
En aquest món a tots ens passen coses bones i dolentes.
no hi ha ningú que des que va néixer tot li hagi anat bé,

Cartes al director

DIRECTORI

però tampoc no hi ha ningú que des que va néixer tot
li hagi anat malament. La diferència que hi ha entre la
persona feliç i la que està amargada és que una solament
pensa en tot allò que ha passat de dolent i en les coses
dolentes que vindran, i l’altra, oblidant tota la part negativa de la vida, solament pensa en totes les coses bones
que han passat i totes les bones que vindran, sense descuidar la part bona de cada dia.
Les persones pessimistes, que solament pensen en el que
és negatiu, viuen amargades, depressives i tristes, i a més
amb el temps tindran úlcera d’estómac, males digestions,
migranyes i tota mena de mals que s’han fabricat elles
mateixes per la seva forma de pensar i viure.
Si donéssim valor a tot allò que tenim, seríem les persones més felices de la terra. Una persona va dir: “Vaig sentir aflicció perquè no tenia sabates fins que en vaig veure
un que no tenia peus.” És cert que hi ha gent tan pobra
que no pot comprar unes sabates, però molt més trist és
aquell que no té peus, encara que tingui molts diners per
comprar les millors sabates.
La felicitat i la infelicitat és el resultat d’una ment positiva o negativa, solament depèn si valorem totes les coses
bones que tenim, i les que vindran, o si ens preocupem de
les coses dolentes que hem passat i les que vindran. Procurem de mirar la part bona de la vida i de les persones,
així fruirem de moltes coses a les quals ara no donem valor i no ens preocuparem per certes coses que ens poden
enfonsar.

Recordeu que la majoria de la gent ha après moltes coses bones en l’adversitat i en la malaltia, coses que no
havia après mai en la salut i la prosperitat. Si consideres
que tens ulls, peus i mans, fruiràs fins i tot fregant plats,
perquè molts no ho poden fer. Molta gent és rica, encara
que tingui pocs diners, si valora totes aquestes coses que
molts no tenen.
“La felicitat no consisteix en les moltes coses que un té,
sinó en la manera d’apreciar-les encara que no en tingui
tantes” (Fr. Adr. Suarez). “De vegades renunciem al que
tenim per allò que esperem tenir” (Shakespeare). Per
tant, “frueix de la teva vida, sense comparar-la amb la
dels altres” (Concorce).

Edicions Amigó-Recasens SL presenta el llibre:
Mente Positiva
Aquest llibre ens dóna eines per afrontar els
problemes que la vida ens presenta a tots.
Autor: Dr. Julián Melgosa. Julián Melgosa és doctor
en psicologia. Actualment és degà de la Facultat
d’Educació i Psicologia de la Universitat Walla Walla
de Washington, EUA.
Consta de 330 pàgines. Molt il·lustrat. Mida: 20 x 27.
PVP: 32 euros.
Per a consultes i comandes: 841 978 / 363 643
jamigo@reforma-pro-salud.com

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

Els visitants augmenten un 8,6%
durant l’Andorra Shopping Festival
Camp en fa un balanç positiu i remarca l’increment d’excursionistes alhora que crida a una implicació dels privats
sfga

M.F.
andorra la Vella

L’impacte de l’Andorra Shopping
Festival va ser positiu i va atreure
visitants. Així es pot concloure
de les dades presentades ahir per
Turisme, que mostren que en les
setmanes en què es va celebrar
aquest esdeveniment el volum de
visitants va créixer un 8,6% quan
la previsió era que l’increment se
situés en el 3,3%. Davant aquestes xifres el ministre de Turisme
i Comerç, Francesc Camp, en va
fer una valoració positiva, especialment per l’augment dels excursionistes, ja que va destacar que
“no és tan habitual” que aquest
tipus de visitant creixi.
Així, en les tres setmanes de
l’Andorra Shopping Festival (entre el 9 d’octubre i l’1 de novembre) els turistes van incrementar-se un 10,6% (un 10,3% els
espanyols i un 11,7% els francesos), mentre que els excursionistes ho van fer un 8% (un 14,7%
els espanyols i un 4,1% els francesos). Això representa, en dades
globals de visitants, que n’hi va
haver 38.328 més que l’any anterior, en total 482.531 persones.
A més a més, segons les dades
facilitades ahir, els serveis turístics també van obtenir unes bones xifres ja que, per exemple, el
mes d’octubre van tenir un 44%
més de clients; l’ocupació hotele-

El ministre de Turisme va presentar ahir el balanç de l’Andorra Shopping Festival.

ra va augmentar vuit punts (va
passar del 35% de l’any 2014 al
43,1% el 2015) i els mòbils estrangers detectats per Andorra
Telecom van augmentar el mateix mes un 14,5%, unes dades
que, en general, compensen les
xifres negatives que es van registrar al novembre. En aquest
sentit, Camp va incidir que el
mes de novembre passat no hi
va haver cap pont i a més es va
tancar l’accés amb França. També va emfasitzar que l’Andorra
Shopping Festival es va fer a

l’octubre ja que hi havia el pont
del Pilar i es va considerar que
era millor concentrar la campanya en aquest mes i no tant al
novembre com en edicions anteriors. De cara a l’edició d’aquest
any, però, la campanya es farà
coincidir amb el pont de Tots
Sants i caldrà veure si s’allarga
en els dies previs o posteriors, i
va remarcar que vistes les dades
s’ha demostrat que les dates escollides per a l’any passat van ser
favorables. Així, per exemple, va
assenyalar que el cap de setmana

en què es va celebrar la Nit Vivand i les propostes de l’Andorra
Shopping Festival, a Vivand es
va batre el rècord de passatges,
amb més de 80.000 en un cap de
setmana que Camp va qualificar
de “frenètic”. Pel que fa al pressupost que es destinarà aquest
2016 a l’Andorra Shopping Festival, va destacar que serà similar
al de l’any passat.
El titular de Turisme va reiterar la crida que des del sector privat hi hagi més implicació ja que,
per exemple, el volum de restau-

rants participants en l’Andorra a
taula ha estat el més baix de les
nou edicions, i ho va lamentar
destacant el fet que, en canvi, els
que hi han pres part han venut
més menús de mitjana que en
edicions anteriors. De fet, s’ha
situat en 232 per restaurant,
molt per sobre de la xifra màxima que s’havia obtingut el 2012:
211. També va posar en relleu
que només 50 comerços participessin en el concurs de guarniment d’aparadors, del miler que
hi ha registrats, i considera que a
través de les associacions caldrà
fer una major divulgació perquè
hi hagi més implicació, ja que va
recordar, en aquest sentit, que
els turistes valoren molt positivament aspectes com els esdeveniments o la gastronomia.
D’aquesta manera, va destacar
que des de l’administració es continuaran fent esforços per incentivar, per exemple, el comerç i en
aquest sentit va recordar que es
treballa en el pla estratègic de comerç, en el marc del qual es durà
a terme una reunió amb el sector
a mitjans del mes que ve amb la
voluntat de tancar el pla a finals
de març o principis d’abril.
A l’últim, pel que fa a l’espai
multiús que ja es va anunciar que
es vol impulsar, Camp va concretar que hauria de ser de com a
màxim 7.000 metres quadrats.

ensenyament superior
Es comunica la defunció de qui fou

Aurora Fernández Penado
(de casa Parratxa)

Viuda de Maties RIBOT ARENY
Que morí ahir, dijous dia 14 de gener, als 97 anys d’edat.
La missa funeral tindrà lloc demà, dissabte dia 16 de gener, a les 11 h a l’església
Sant Esteve d’Andorra la Vella.
La família rebrà el condol avui, divendres 15 de gener, de les 10 h a les 14 h i de les 16 h a les 19 h
a la sala de vetlla d’Andorra la Vella, ubicada al carrer Prat de la Creu, 60.

Acord de l’UdA i la UOC per
a la mobilitat d’estudiants
Redacció
andorra la Vella

La Universitat d’Andorra (UdA)
i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han acordat fer un
pas més en la col·laboració que
tenen des del 1996, i facilitar
que els estudiants de màster de
la UOC puguin obtenir també
una titulació de màster andorrana, a través de l’UdA, i recíprocament.

Es preveu començar aquesta
oferta de dobles titulacions de
màster per als programes d’administració d’empreses (MBA)
i d’enginyeria informàtica, amb
l’objectiu de fer-la extensiva
progressivament a altres titulacions. L’UdA i la UOC refermen
així la voluntat de facilitar al
màxim la mobilitat dins de l’entorn de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES).
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Comú d’Encamp

Indignació de l’oposició per la pujada
del sou dels cònsols a costa del seu
LdA analitzarà si aquest increment és il•legal i el PS espera una resposta del partit demòcrata
ENCAMP

L’augment del salari dels cònsols d’Encamp ha “indignat” els
consellers de l’oposició, tal com
aquests mateixos van deixar palès en el consell celebrat ahir. La
minoria no considera justificat
aquest increment, que consisteix en la recuperació de la tretzena paga. Amb tot, la despesa
global en càrrecs polítics es redueix en 800 euros.
Això és possible per la reducció
del 14% dels salaris dels consellers de la minoria, que baixen de
1.700 a 1.350 euros mensuals. El
sou dels presidents de comissió
(tots els consellers de la majoria) passa de 1.700 a 1.600 euros
-però cobraran 400 euros més
amb la tretzena paga– i el cònsol
major i la cònsol menor veuen
créixer la seva retribució anual
un 7,2% (cobraran 4.750 euros
al mes, 50 euros menys que en
l’últim mandat). Segons va expli-

Esther París i Jordi Torres escolten Joan Sans en el consell celebrat ahir.

car el cònsol major, Jordi Torres,
ha estat la millora de la situació
econòmica el que ha permès recuperar la tretzena paga, que es
va eliminar en el mandat passat,
juntament amb la rebaixa del
30% dels salaris, i es va convertir així en l’única corporació que
no la cobrava. Ara s’ha optat per
situar les retribucions en funció

de la resta de comuns (va remarcar que els consellers rebien un
40% més que els de la resta de
corporacions) i segons la responsabilitat i dedicació dels càrrecs
electes. En aquest sentit va assenyalar que la graella aprovada
ahir se situa a la banda mitjana
de les set administracions locals.
Des de Liberals d’Andorra, però,

Economia

Els preus baixen
al desembre i el
2015 es tanca
amb deflació
Redacció
ANdOrrA LA vELLA

JONATHAN GIL

M.S.C.
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es considera que si el context és
més favorable se n’haurien de
beneficiar tots els membres de
la corporació i no s’hauria d’apujar el salari dels cònsols a costa
de l’oposició. Per això analitzarà
si aquest “tracte desigualitari”
s’ajusta a la legalitat –un fet que
Torres va garantir– i no descarta
emprendre accions. També el PS
va lamentar que aquests diners
es podrien destinar a altres accions i es va mostrar a l’espera que
els treballadors del Comú també
vegin millorar les condicions.
Al mateix temps confia que DA
mogui fitxa, tal com va fer amb
Montserrat Gil i Trini Marín.
Tant LdA com el PS consideren
que aquest afer complicarà el
treball entre majoria i oposició.
Ahir també es va aprovar la
formació de les comissions i es va
informar que un representant de
la majoria es desplaçarà al Pas de
la Casa cada dimarts, de 10 a 13
hores, per atendre els ciutadans.

Els preus van caure el desembre passat un 0,2%, fet que
situa la inflació de l’any 2015
en un negatiu 0,9%, segons les
dades sobre l’índex de preus al
consum (IPC) fetes públiques
ahir per Estadística. Es tracta
del segon any consecutiu que
es tanca amb una inflació negativa després que el 2014 va
acabar en el -0,1%.
D’altra banda, les importacions per les duanes han
baixat lleugerament el 2015
passant d’un valor de 1.175
milions d’euros el 2014 a
1.168 milions el 2015. La
caiguda del 0,6% s’explica,
segons Estadística, principalment per la disminució del valor de les importacions d’energia, que han caigut un 23,4% a
causa de la baixada dels preus
dels carburants. Quant a les
exportacions, l’any 2015 han
augmentat un 9,3% situant-se
en 80,6 milions d’euros.
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Justícia

Consell General

Reobert el cas pels missatges
contra l’empresari Ramon Canut

Els liberals demanen
informació dels patrocinis
d’Andorra Telecom

L’exconseller manté que el cònsol menor escaldenc, Marc Calvet, n’és l’autor
J.R.
andorra la vella

El cas judicial originat per uns
comentaris en la versió digital d’un diari del país fets presumptament pel cònsol menor
d’Escaldes-Engordany,
Marc
Calvet, contra l’empresari i exconseller general Ramon Canut encara continuarà viu per
un temps. I és que tot i que la
Batllia n’havia determinat l’arxivament en estimar que no
hi havia indicis suficients per
imputar cap persona com a responsable dels fets, el Tribunal
de Corts ha decidit recentment
reobrir-lo i continuar la investigació, segons ha donat a conèixer en un aute fet públic fa tan
sols uns dies.
L’origen del cas es remunta a
mitjans de juny del 2013, moment en què hi havia un fort
enfrontament entre alguns
empresaris, entre ells l’hoteler
Ramon Canut, i el Comú escaldenc per la decisió de posar en
funcionament la zona Vivand

el Tribunal de Corts
determina la incoació
del sumari i el
processament
la pena que es
podria imposar és
la inhabilitació per
exercir càrrec públic
a l’avinguda Carlemany exclusivament per a vianants. Aleshores es va publicar el missatge
en qüestió i Canut va presentar
una querella criminal contra el
mitjà de comunicació en considerar que se l’estava difamant.
La investigació portada a terme arran de la interposició de
l’acció judicial va permetre determinar que la IP (la matrícula) des de la qual s’havia escrit
el comentari estaria vinculada
amb la línia telefònica del despatx professional de Calvet.

El cònsol menor escaldenc ha
negat sempre, però, ser l’autor
dels comentaris al·legant, entre altres aspectes, que altres
persones podien haver utilitzat
la seva línia de wi-fi perquè és
oberta. A banda, no va ser possible una entesa entre les parts
en l’acte de conciliació que va
tenir lloc.
A principis del mes de setembre passat la Batllia va determinar l’arxivament provisional del cas, però la decisió va
ser recorreguda pels assessors
jurídics de Canut i finalment el
Tribunal de Corts ha acordat recentment la incoació del sumari i el processament, tot i que la
Fiscalia es decantava també pel
sobreseïment de la causa. Segons han explicat fonts relacionades amb el cas, la pena que
es podria imposar pels delictes
d’injúries, calúmnia i difamació
que esmenta el querellant seria
la inhabilitació per a l’exercici
de càrrec públic, així com tres
anys de presó condicional.

El conseller general del grup
parlamentari liberal Carles
Naudi d’Areny-Plandolit ha
presentat a Sindicatura una
demanda d’informació al Govern en relació als patrocinis
d’Andorra Turisme. En concret
se sol·licita el mesurament de
l’audiència mediàtica, l’afluència de visitants/espectadors, el
nombre de participants, la valoració de la repercussió i còpia
dels retalls de premsa i mitjans.
El parlamentari liberal també
s’interessa pels imports destinats a cadascun dels patrocinis
i per la informació relativa als
ingressos directes generats per
tots aquests esdeveniments
patrocinats per Andorra Turisme, així com una estimació,
al màxim d’aproximada i real,
de la generació de riquesa que
suposen.
El mateix conseller general
liberal ha presentat una altra
demanda d’informació, sobre

les comissions previstes per
venda de publicitat a Ràdio i
Televisió d’Andorra (RTVA), el
percentatge que representen
sobre la venda de publicitat i
quin és l’import total d’aquesta
variable. Naudi també sol·licita
informació detallada sobre els
costos previstos de la cobertura informativa dels Jocs de Rio
de Janeiro i sobre les despeses
previstes de desplaçament a
l’estranger per fer la cobertura
informativa al Govern. A banda, es demana més informació
relacionada amb diferents partides del pressupost d’aquest
ens públic.
Finalment, Naudi també ha
fet una pregunta per escrit pel
que fa a les negociacions amb
corresponsals i custodis de Vall
Banc des de la data de creació
de l’AREB. En concret el conseller general vol saber “quins han
estat els corresponsals, quines
han estat les seves respostes i
si aquestes han evolucionat al
llarg d’aquests mesos”.

soloists

Ballet Nacional Ucraïnès d’Odessa

Llac
Cignes

Redacció
andorra la vella

R

EUROPEAN TOU

Tchaikovsky - Petipa

El

Gran èxit al
teatrO real

dels

ORCHESTRA · SINGERS · ELECTRIC GUITAR
Veure VÍdeO

Obre els teus oïdes a alguns dels temes més coneguts de Queen, Guns N’ Roses, Deep Purple,
13 gener 2016 · 21:30h
The Rolling Stones, Led Zeppelin, Eagles, Aerosmith, Scorpions i AC/DC, interpretades com mai
les hauràs escoltat abans.

El gran ballet per excel·lència.
Un romàntic entorn, una magnífica coreografia i un inoblidable conte de fades d’amor, es
combinen per fer del Llac dels Cignes el ballet clàssic per excel•lència, aclamat pel públic a
tot el món. En un llac retirat prop del palau real, el príncep Sigfrido descobreix a Odette,
una bella nena transformada en cigne pel malvat bruixot Von Rothbart. L’encanteri només
podrà trencar-se quan un jove li prometi el seu amor etern. Sigfrido, embaladit per la bellesa
de Odette, es compromet a alliberar-la de la seva captivitat. No obstant això, en el ball
d’aniversari del príncep, el bruixot Von Rothbart enganya a Sigfrido i li fa jurar el seu amor a
la seva filla Odile, disfressada màgicament de Odette. Quan ja és massa tarda, el príncep té
una visió de la seva veritable estimada i encara que s’apressa a la riba del llac a trobar Odette,
sap que només la mort dels amants podrà aixecar la maledicció i unir-los per sempre.
El virtuós doble paper del Odette /Odile, la poderosa partitura de Txaikovski i un dels més
magnífics pas de deux de tot el repertori del ballet units converteixen El Llac dels
Cignes en una experiència inoblidable. Amb més de 40 ballarins en escena,
aquesta magnífica producció del Ballet Nacional Ucraïnès d’Odessa, captura
tota la bellesa i el drama del ballet romàntic per excel•lència, un clàssic que no
deixa d’atreure a generació darrera de generació.

15 gener 2016 · 21:30h
eurospectacles.com
segueix-nos a:

Grups:
93 587 89 60

entrades

a partir de

35€

Venda d’entrades
a taquilla
el mateix dia

Un homenatge a les millors bandes de la història!

Amb cançons com We Will Rock You, Satisfaction, Hotel Califòrnia i Sweet Child O’Mine, solistes
de renom com The Feel’armonia, acompanyats per la Rock Symphony Orchestra, ens
porten als escenaris una sèrie llegendària d’èxits de rock. El seu potent so, la seva espectacular
posada en escena i els seus ajustos orquestrals de gran originalitat demostraran una vegada
més per què aquest és el millor i més inoblidable rock de tots els temps.
La Rock Symphony Orchestra és una formació integrada per qualificats músics per
interpretar un repertori dedicat al rock. Amb una àmplia trajectòria, l’orquestra ha fonamentat
el seu prestigi internacional a través d’una prolífica labor. La formació ha participat en
importants gires, cicles i festivals per diferents països d’Europa, com Alemanya, Holanda,
França, Itàlia, Grècia i també a Espanya, on ha actuat a les principals sales, com el Palau de la
Música de Barcelona o l’Auditori Nacional de Música de Madrid.
A través d’aquests concerts, que solen omplir les sales, l’orquestra aconsegueix conquistar a
un ampli ventall de públic i fer arribar la música a les noves generacions.

20 gener 2016
· 21:30h
s
sorteig!
Viatge
Viatge
Centre de Congressos
d’Andorra la Vella www.morabanc.ad/entrades/entrades.nsf/home?OpenForm
orteig!

sorteig!
Viatge

sorteig!
Viatge

sorteigs!

Viatges
GRATIS

sorteigs!

Viatges
GRATIS
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Economia

El Govern desestima la reclamació
dels Cierco per danys i perjudicis
Els màxims accionistes de BPA anuncien que recorreran contra la desestimació
jonathan gil

Redacció
andorra la vElla

Tal com era previsible, l’executiu
ha desestimat la reclamació per
responsabilitat administrativa
que van presentar al mes d’octubre els accionistes majoritaris
de Banca Privada d’Andorra, els
germans Higini i Ramon Cierco, contra el Govern i l’Institut
Nacional Andorrà de Finances
(INAF) demanant 365 milions
d’euros pels danys i perjudicis
que asseguren que els ha causat
el cas BPA. Així ho va indicar ahir
el ministre de Finances i portaveu de l’executiu, Jordi Cinca, en
una entrevista a Andorra Televisió, on va explicar que aquesta
mateixa setmana s’ha tramitat
una resposta desestimant, “òbviament”, la reclamació.
Així mateix, Cinca va voler
deixar clar que el Govern mai
ha qüestionat l’estratègia que
ha seguit la defensa de la família
Cierco –tot recordant que l’advocat que dirigeix l’estratègia és
l’excap de Govern Jaume Bartumeu–, però va tornar a lamentar
que es vulgui posar en qüestió el
sistema financer i, per tant, posar en perill el país.
Per la seva part, els accionistes majoritaris de Banca Privada
d’Andorra, que consideren una
fugida endavant la dèbil justificació amb la qual tant el Govern
com l’INAF han desestimat la
reclamació per responsabilitat
administrativa formulada per
la família Cierco el 14 d’octubre
passat contra el mateix Govern
i el mateix INAF, van anunciar
ahir mateix que recorreran contra les desestimacions formulades, que “en cap cas entren a
valorar el fons dels greuges denunciats en la petició”.

El ministre de Finances i portaveu de l’executiu, Jordi Cinca.

Així mateix, els accionistes
majoritaris, que van recordar
que s’han mostrat “sempre disposats a cooperar amb el Govern en la recerca d’una sortida
tan beneficiosa com sigui possible per a totes les parts afectades per la crisi”, van explicar
que el recurs de reposició que
es presentarà davant l’administració en els terminis escaients i
com a pas previ, si cal, a la futura
demanda judicial té com a únic
objecte defensar els drets i els
legítims interessos de la família
Cierco i que, en cap cas, “pretén
afeblir ni el sistema financer andorrà i encara menys posar en
risc el país”.
Així mateix, els germans
Cierco destaquen que les denegacions comunicades dimecres
tant pel Govern com l’INAF “són
idèntiques” i lamenten que, tot
i esgotar el màxim termini establert per respondre –noranta
dies entre els dos mesos ordinaris i la pròrroga suplementària–,
“no entren a rebatre els nombrosos arguments que sostenien la petició formulada”.

En aquest sentit, consideren
que “implícitament”, tant l’executiu com l’organisme supervisor del sistema financer defensen la seva actuació “al·legant
que van adoptar les decisions
que van considerar oportunes
per assegurar l’estabilitat del
sistema financer i, en conseqüència, no es desprèn d’aquella forma de procedir cap perjudici causat als reclamants”. I
segueixen convençuts que “és
evident i obvi” que deu mesos
després que l’administració va
assumir el control de l’entitat
financera “aquesta està patint
una importantíssima destrucció de valor”.
Per tot això, els màxims accionistes de l’entitat bancària,
que consideren que “la telegràfica argumentació donada per
l’administració per justificar la
negativa sols pretén tirar pilotes
fora i guanyar temps”, segueixen mantenint que el comportament de l’administració “ha estat negligent i lesiu i ha generat
uns perjudicis gravíssims, que
cal compensar”.
j.g.

Successos

Atrapat per un
ascensor
El treballador d’una joieria situada a l’avinguda Meritxell va
quedar atrapat ahir al forat de
l’ascensor mentre la cabina
l’anava pressionant. Fins al
lloc dels fets es van desplaçar bombers, policia i efectius mèdics. Els bombers van
aconseguir aguantar el pes de
la cabina i, manualment, ferla pujar. Sortosament, el seu
estat no és greu.
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La Massana
coMú de La Massana

Lo Mandogo torna a ampliar
dates i aplega 22 establiments
El Comú vol refermar l’aposta gastronòmica amb nous cicles estacionals
Redacció
arinsaL

Pablo Urcelay elabora un dels plats que es podran degustar a l’Émo de l’hotel Palomé.

En el marc de la iniciativa gastronòmica La Massana fogons,
aquest cap de setmana arrenca la
novena edició de Lo Mandongo,
que després de l’èxit de l’any passat torna a ampliar dates i aplegarà fins a 22 establiments, cinc

dels quals s’afegeixen per primera vegada a la iniciativa.
Així ho va explicar ahir el
conseller de Turisme, Comerç i
Dinamització massanenc, Sergi
Balielles, i el xef de l’Émo de l’hotel Palomé –un dels establiments
participants–, Pablo Urcelay, en
la presentació de les jornades de

cuina dedicades al porc, que tindran lloc des d’aquest dissabte
fins al dilluns 29 de febrer.
Balielles, que va recordar que
la corporació no es planteja les
jornades com si fossin un concurs per anar incrementant cada
any el nombre de participants
o de menús dispensats sinó per
donar rellevància a la gastronomia de la parròquia i facilitar la
implicació dels restauradors, va
explicar que ja es donarien per
satisfets si es poguessin igualar
els 1.200 menús servits en l’edició de l’any passat, tot i que “si se
superen millor”.
Així mateix, el conseller va
explicar que el Comú, en aquest
segon mandat, apostarà encara
més fort per les propostes gastronòmiques, amb una aportació
econòmica més elevada, per mirar de poder fer cicles estacionals
amb productes de temporada.
Per la seva part, Urcelay va lloar aquest tipus d’esdeveniments,
que a més a més “incorporen
tradició”, ja que considera que
funcionen molt bé i que ajuden
a reivindicar la importància de
la cuina a la parròquia. En aquest
sentit, el xef del restaurant Émo
es va mostrar convençut que la
Massana es pot considerar sense
cap dubte com “la capital gastronòmica d’Andorra”.
El preu dels menús oscil·la entre els 15 i els 29 euros.

sant antoni

Escudelles a la
capital, Encamp,
Canillo i la
Massana
Redacció
andorra La veLLa

Andorra la Vella, Encamp, Canillo i la Massana celebraran
diumenge la festivitat de Sant
Antoni amb el repartiment de
les tradicionals escudelles. A la
capital la cita tindrà lloc a partir
de dos quarts de dues a la plaça
Guillemó. A Canillo, la plaça del
Telecabina serà l’escenari a partir de la una de la vianda i els encants, i a Encamp la degustació
de l’escudella serà a dos quarts
de dues a la plaça Sant Miquel.
Finalment, a la Massana la festa
serà a la plaça de les Fontetes, on
es repartirà l’escudella també cap
a dos quarts de dues.
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Pirineus
Sant Antoni

la Seu d’urgell

La Seu repartirà diumenge més
de 3.000 racions d’escudella

Els vehicles del dipòsit
judicial, desballestats per
la manca de seguretat

La capital alturgellenca acull, demà, el 25è Campionat d’Espanya de becades
AjuntAment de lA Seu d’urgell

agències

lA Seu d’urgell

lA Seu d’urgell

La Confraria de Sant Antoni
Abat de la Seu d’Urgell celebrarà aquest diumenge, 17 de gener, la festivitat del seu patró
amb el repartiment de més de
3.000 racions de la tradicional escudella d’aquesta diada,
segons va informar l’Ajuntament. Per a aquesta menja típica d’hivern es fan servir uns
800 quilos de verdures, llegums
i carn de porc i de vedella.
El programa d’actes s’iniciarà demà, a dos quarts de deu de
la nit, amb la presentació a les
autoritats de la ciutat, per part
de la junta de la confraria, del
nou banderer, que en aquesta
edició ha recaigut en Antoni
Riu Tarrés. El banderer sortint
serà Òscar Canillo Mentruit,
que li atorgarà el pendó de l’entitat, i es nomenarà com a banderer proposat per a l’any que
ve Jordi Fanés Solans.
Diumenge, a les dotze del
migdia, se celebrarà la missa
solemne a la catedral de Santa Maria d’Urgell, on s’oficiarà
la tradicional benedicció i repartiment del panet de Sant
Antoni. A la una del migdia es
beneiran els animals davant la
catedral i tot seguit es realitzarà la passejada pels carrers
del centre històric de la Seu
fins a arribar al passeig Joan
Brudieu. Allà es faran els tradicionals Tres Tombs i la popular Pujada al Pal, en què els
participants han d’arribar fins

Els vehicles comissats pels
mossos d’esquadra i la guàrdia civil que estan al dipòsit
judicial de vehicles de la Seu
d’Urgell són objecte de desballestaments i robatoris de
peces, ja que el recinte no té
vigilància i és en una zona
apartada i poc transitada. L’estat del recinte i dels vehicles és
de total deixadesa, de manera
que es poden veure els cotxes
de gamma més alta sense els
fars, les rodes, els equips musicals, les bateries, els seients
i, inclús, sense certes peces del
motor.
Fonts de l’Ajuntament de la
Seu d’Urgell han manifestat
que “no es pot permetre l’estat
en què està el dipòsit i els ve-

Guia de serveis

Redacció

Una imatge d’una edició anterior de la calderada de Sant Antoni a la Seu d’Urgell.

al capdamunt d’un pal on hi ha
sis galls, cadascun dins d’una
gàbia. Qui aconsegueix arribar-hi obté com a premi el gall.
Finalment, es farà la benedicció de la calderada de Sant Antoni, que s’elabora al bell mig
del passeig Joan Brudieu. Els
mateixos confrares reparteixen l’àpat a tots els urgellencs
congregats per a l’ocasió.
campionat de becades

D’altra banda, la capital alturgellenca acollirà demà el
25è Campionat d’Espanya de
becades, una modalitat de caça
que té força tradició al País
Basc, Aragó, Cantàbria i Astúries, i que la Seu organitza per
primera vegada.
El torneig es farà al llarg del
dia al vedat de la Bastida, àrea

privada de caça que gestiona el
Club de Caça i Pesca Alt Urgell,
sobre unes 2.300 hectàrees. La
jornada finalitzarà amb un dinar de germanor entre els participants.
El campionat reuneix els
32 millors especialistes i és
organitzat per la Federació Espanyola, amb la col·laboració
del Club de Caça i Pesca de l’Alt
Urgell. En el torneig hi ha els
campions de cada federació autonòmica, juntament amb algunes places compensatòries.
En aquest campionat, la
quota és de tres becades per
caçador i un màxim de deu cartutxos. La prova dura sis hores, tot i que a meitat del campionat o en arribar a la quota
el participant ja pot entrar a
control.

hicles, i per això s’ha fet arribar una carta al departament
de Justícia demanant que ho
solucioni”.
El delegat del Govern a l’Alt
Pirineu i Aran, Albert Alins,
ha manifestat que “el Govern
té coneixement del problema i
s’està estudiant quina pot ser
la millor solució”. Tot i això, ha
assegurat Alins, “s’està pendent que entri en un pressupost del departament per poder arreglar l’estat del dipòsit i
posar les mesures de seguretat
perquè no s’hi pugui accedir”.
La capital alturgellenca disposa d’un dipòsit judicial de
vehicles des de finals de l’any
2013, quan després de moltes
demandes del govern municipal el departament de Justícia
el va crear.

empreses

La Cooperativa Pirenaica
diu que “no hi ha cap risc”
Redacció
lA Seu d’urgell

La junta rectora de la Cooperativa Pirenaica va sortir ahir al
pas de les acusacions d’un grup
de socis que van denunciar
una mala gestió al capdavant
de l’entitat i van assegurar que
la societat “no corre cap risc
econòmic” i que “no hi ha cap

motiu per preocupar-se”. Així
ho va recollir ahir Catalunya
Ràdio, on els responsables de
la Cooperativa Pirenaica, que
disposa de més de 1.500 socis
i serveix productes a l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Pallars,
van explicar que la denúncia
respon a lluites internes pel
poder que vénen de lluny.
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Cultura
Equipaments

L’Auditori recupera la majúscula

Clàssica
bondia

El ministeri liquida el JazzHivern i programa una temporada estable que s’allargarà tot l’any

PROGRAMA

A.L.
andorra la vElla

No tornarem als temps de les vaques grasses, quan per l’Auditori
Nacional desfilaven catacracs
com ara Sabina, Cesarea Evora o
Compay Segundo. No. Allò probablement no tornarà mai més, i
qui sap si és així com han de ser
les coses. Però després d’anys i
panys d’anar-se pansint entre
la indiferència del personal, i
d’intentar revifar-lo amb aquella
aventura benintencionada que
va ser el cicle JazzHivern, el ministeri s’ha tret de la màniga una
Temporada amb tots els ets i uts,
que programarà música “de tots
els gèneres i estils” —segons la
directora de Promoció Cultural,
Montserrat Planelles— dirigida
a tots els públics i amb l’objectiu
declarat que l’espectador torni a
pujar a Ordino.
Una Temporada —ja en tenim
tres, així, per antonomàsia: la
de música i dansa i a la de teatre— amb què l’Auditori recupera
la majúscula que havia perdut
des de fa moltes llunes i que en
aquesta primera edició arrenca
el 21 de gener amb el falenc-jazz
d’Antonio Lizana. Al llarg dels
sis primers mesos de l’any s’han
programat set cites, que no està
malament, que toquen tots els
pals, des de l’indie pop d’Anni
B Sweet (27 de febrer) fins al
rock de Marina BBFace & The
Beatroots (27 de maig) i els ritmes negres de The Gramophone
Allstars Big Band (9 d’abril), i
amb presència destacada de les
bandes locals: el guadianesc Gil
Rossell hi presentarà el seu últim àlbum, All That Water en el
que el cartell ven com una nit
“ambient” (18 de març). Landry
Riba compareixerà el 29 d’abril
al capdavant d’un multitudinari
Project —així, en anglès: ningú
no és perfecte—, un còctel inèdit i
sensacional on conviuen set músics procedents de l’ONCA i dos
de Persèfone i que ha de portar
una mica més enllà encara Tales
from Behind the Mirror, el nostre
millor disc del 2015. Serà amb
motiu del Dia internacional del
jazz, amb fi de festa a la cava de
l’Auditori amb el jazz manouche
de Love It i Carina Ventura.
La cirereta de tot plegat
la posarà Hysteriofunk, que
aquest 2016 celebra el 20è ani-

antonio lizana group
Nit de flameNc-jazz: 21 de gener
Va mamar el flamenc de Camarón,
es va iniciar com a instrumentista
amb el saxo, va estudiar al conservatori, ha tastat el jazz i el resultat
és el segon disc, Quimeras del mar,
amb què debuta al nostre racó de
món i estrena la Temporada.

anni b sweet
Nit iNdie pop: 27 de febrer
Amb tres discos al sarró —Start,

El violoncel·lista Lluís Claret.

landry riba project + love it
Nit Neoclassical: 29 d’abril
Riba vesteix el nou disc, Tales
from Behind the Mirror, amb músics de l’ONCA i de Persefone
en el que promet ser una de les
aventures musicals del curs.

Restart, Undo, Oh, monsters i Chasing Illusions— la malaguenya ana
López ha patentat un pop melancòlic que combina soul, rock i new
wave i que s’ha convertit en l’última sensació de l’indie espanyol.

gil rossell
Nit ambieNt: 18 de març
Torna de no sabem ben bé on una
de les aus més rares del nostre
panorama musical, amb el tercer
disc al sarró —All that Water—, el
sintetitzador com a marca de la
casa i l’acompanyament de Landry
Riba i Jordi de Miguel, Demi.

the gramophone allstars big band
Nit afroamericaNa: 9 d’abril

marina bbface & the beatroots
Nit de rock i soul: 27 de maig
Nou projecte de Marina Torras
després de The Pepper Pots,
amb disc al sarró, Still Beating,
i l’etiqueta d’esperança blanca
de la música negra catalana.

hysteriofunk
Nit d’estreNa: 10 de juny

La big band del bisbalenc Genís
Bou debuta per aquí dalt amb un
disc, Jazzmaica, que passa pel
sedàs caribeny els èxits del soul,
el funk i el ryhtm. Quinze músics a
l’escenari amb versions de Stevie
Wonder, Sam Cooke i Ray Charles.

Com un Serrat qualsevol, els
hysteriks fan 20 anys amb una
cosa que es diu Forma i en què
han participat David Gálvez,
Àstrid Janer i Isak Férriz.
Totes les actuacions tindran lloc a l’Auditori Nacional a partir de les 21 hores

versari amb criatura nova: no és
un disc ni un llibre ni un curtmetratge, sinó tot a la vegada;
es diu Forma, i a més dels hysteriks titulars hi han participat el
novel·lista David Gálvez, la illustradora Àstrid Janer i l’actor
i director Isak Férriz. Un llibreobjecte per escoltar, llegir, mirar i tocar. La llàstima és que no
es mengi, però és que no es pot
tenir tot.

El ministeri ha destinat en
aquest primer cartell de la Temporada un pessic de 55.000
euros, 3.000 més dels que fins
ara costava el JazzHivern. L’objectiu és allargar-la durant tot
l’any, però queda pendent de
definir la programació del segon semestre, que l’organització vol evitar que s’encavalqui
amb els festivals que tenen lloc
a l’estiu i a la tardor. Ja veurem

com acaba tot, però el cert és
que la cosa promet, i que tot i
que la ministra afirmés que el
JazzHivern havia complert els
objectius la decisió d’enterrar-lo
sembla la més sensata... si el
que es pretén, és clar, és que
l’Auditori torni a ser de tothom,
i no un gueto de jazz i clàssica.
Les entrades, per cert, a la venda des d’avui mateix a preus que
oscil·len entre 8 i 15 euros.

Lluís Claret,
al New England
Conservatori
de Boston
Redacció
andorra la vElla

Era el colofó que li faltava a la
llarga i prolífica trajectòria del
violoncel·lista i pedagog Lluís
Claret (1951): fitxar per una
de les grans institucions acadèmiques de la música clàssica
als EUA. I això és el que acaba
de passar: Claret s’incorporarà a partir del pròxim curs
al claustre del New England
Conservatory de Boston, probablement l’escola amb rang
universitari amb més prestigi
de la costa Est, i en qualsevol
cas la més antiga del país. De
tot el país: va obrir les portes
el 1867. El seu fitxatge es va
començar a gestar ara fa dues
temporades, quan va passar-hi un trimestre impartint
classes, i s’ha materialitzat
amb la renúncia d’un dels professors titulars. Es tracta, diu
ell mateix, d’“una idea boja a
la meva edat, quan ja he de començar a pensar en la jubilació”. Però s’hi ha llançat sense
dubtar-ne un instant, i a partir del setembre passarà un
mínim de deu setmanes cada
trimestre a Massachussetts
—quina enveja—. Diu que no
pensa abandonar ni l’agenda
de concerts ni els compromisos docents en aquest costat
de l’Atlàntic, però amb matisos: mantindrà les classes magistrals a Fontfreda, però del
conservatori del Liceu només
conservarà un selecte grup
d’alumnes, i al març deixarà
l’Institut de Música de la capital, en aquest cas per imperatiu legal: fa 65 anys. Si el volen
escoltar abans de l’aventura
americana, ho poden fer el 24
de gener al centre Sant Felip
Neri de Sants, a Barcelona, i
el 20 de febrer a la Fundació
March de Madrid.
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Fotografia

Sant Andreu, ¿què t’han fet?

jonathan gil

El ministeri denunciarà les pintades a la capella; la multa pot pujar a 2.000 euros
servei de Patrimoni

A.L.
andorra la vella

Feia dies que els vàndals no s’enfilaven fins aquest racó de diari:
exactament, des de l’agost, amb
la tradicional trencadissa que
els que no saben expressar-se
més que a la manera dels cafres
perpetren cada estiu a l’església de Santa Coloma, aprofitant
—ja ho saben— que és la festa
major. Doncs avui la víctima és
la capella de Sant Andreu, també a la capital, que dimecres va
aparèixer enllustrada amb una
col·lecció de pintades fetes amb
esprai a la façana principal i en
un dels murs laterals. També va
rebre un dels focus.
L’incontinent de torn hi va
deixar fins i tot la firma: “GON”,
en vermell i blau, i un lema:
“CREW”, en un funest negre. Al
lateral, en canvi, li va donar pel
rosa; i al focus, pel morat. Com
es pot comprovar a la fotografia adjunta, no es tracta d’unes
pintadetes insignificants: la de
la façana principal fa 1,20 per 75
metres; la del lateral, 1 per 0,50.
L’agressió va ser detectada per la
unitat d’Atenció Ciutadana, que
va avisar el servei de Patrimoni
Cultural. El ministeri denunciarà
els fets a la policia i els agressors
s’arrisquen a una multa que, amb
la llei del patrimoni a la mà, pot
multiplicar per tres el valor dels
danys causats. En aquest cas, Patrimoni ha calculat que esborrar
les pintades requerirà que dues

Camp de concentració de Dessau, Alemanya, 1945.

Cartier-Bresson a cal Rafeló
i en 50 ‘instants decisius’
Redacció
sant julià de lòria

La façana principal de la capella: la pintada policroma fa 1,20 per 0,50 metres.

Patrimoni ha instal·lat
càmeres que ajudaran
a identificar els
autors de l’agressió
de les restauradores hi enterrin
dotze hores de feina: 650 euros.
Així que la broma els podria sortir als autors per 2.000 euros.
Això, és clar, en el molt hipotètic cas que els culpables siguin
enxampats. Cosa que, cal dir,
rarament ha passat. Això pot
començar a canviar ben aviat
perquè Patrimoni ha instal·lat
càmeres de seguretat en els monuments considerats més sensibles. Així que la identificació

dels autors serà cada vegada més
fàcil. El cas és que, a diferència
de Santa Coloma, víctima propiciatòria, Sant Andreu se n’havia
sortit fins ara amb les burilles de
porros, els preservatius i les ampolles de cervesa que de tant en
tant apareixen al porxo i que el
servei de manteniment retira immediatament. Les pintades amb
esprai constitueixen en aquest
cas un preocupant salt qualitatiu
perquè —diuen des de Patrimoni— “perdem molt de temps i dediquem molts esforços a eliminar
aquestes animalades”. Santa Coloma de banda, l’última agressió
al patrimoni es remunta al febrer
passat, quan va aparèixer una altra pintada en un dels murs del
colomer de la casa Plandolit.

Dessau, maig del 1945. Una
antiga deportada acaba de reconèixer una de les guardianes
d’aquest camp de concentració
alemany i està a punt, a punt de
ventar-li una plantofada. Hi ha
un film —Le retour, busquin-lo
a Youtube— que reprodueix
l’escena sencera i que destil·la
tot l’odi i tota la humiliació acumulada per la víctima. Henri
Cartier-Bresson (1908-2004)
en fa prou amb una fotografia
de la seva inseparable Leica per
resumir els anys d’ignomínia
que han portat fins aquí i suggerir el que està a punt de passar. És l’instant decisiu, el concepte pel qual un dels tòtems
de la fotografia universal del
segle XX, company de generació de Robert Capa i fundador
de la mítica agència Magnum,
ha entrat en lletres d’or a la
història d’aquest art. L’instant
decisiu: és a dir, aquesta rara

conjunció entre el context, les
circumstàncies i l’atzar, “posar
al mateix punt de mira el cap,
l’ull i el cor”, i esperar, esperar
que passés. Sense fer posar mai
els protagonistes, i sense retocar mai la fotografia. Doncs
com aquest instant tan decisiu
com fugaç capturat a Dessau el
1945 hi ha al Museu del Tabac
52 fotografies més, cedides per
Magnum i la Fundació CartierBresson i que s’exposen sota el
lema L’imaginaire d’après Nature fins al 17 d’abril. Des de
l’home saltant sobre una basa
a l’estació Saint-Lazare de París
fins al retrat de Giacometti a
la Rue d’Alésia, les putes d’Alacant del 1933, la Nova York
del 1947, l’Índia del 1948, la
Rússia del 1953 i el condemnat
a mort en una presó de Nova
Jersey (1973). Una joieta raríssima i exquisida que s’ha de
veure un, dos i tres cops. Si es
volen fer un regal i un favor, no
se la perdin. De veritat.
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Raids

El motor diu prou

Cristian España es va veure obligat a abandonar a la desena etapa del Ral·li Dakar per problemes mecànics
blai jané aReny

Víctor Duaso
andoRRa la Vella

Va complir un somni, però no hi
va poder posar la cirereta. Cristian España ja sap, perquè ho
patit en les seves pròpies carns,
com les gasta el raid més dur del
món: el Ral·li Dakar. Només li
quedaven tres etapes per arribar
a Rosario. Tres etapes. Tenia a
tocar en la seva estrena al Dakar,
en territori argentí, convertir-se
en finisher. L’RMZ 450 del Team
Suzuki va dir prou a 20 quilòmetres per acabar la desena etapa.
Va haver de dormir al desert.
No volia abandonar, però s’hi va
veure obligat. Finalment, el van
rescatar al matí uns aficionats argentins amb un Toyota Hilux i el
van portar fins al campament de
La Rioja.
L’aventura del Dakar s’ha acabat per a España, però el pilot
andorrà pot estar força satisfet
perquè en el seu debut rondava
la posició número 47 al final de
la novena etapa. Amb molts problemes, amb sensacions agredolces pel rendiment de l’RMZ 450,
però ja amb ganes de tornar a
repetir experiència. No va fallar
ell –errors propis de principiant–, va fallar la màquina, i més
d’una vegada. “Ara mateix estic
una mica decebut. No volia abandonar el Dakar, però la moto va
dir prou al quilòmetre 221 en un
lloc molt complicat, amb dunes i
uns pendents molt forts i molt
deteriorat pel pas dels camions
i dels cotxes, i ja no vaig poder
fer res. Vaig intentar mantenir
la mecànica al màxim. Tot i així,
la moto va dir prou. No em vaig
fer enrere i vaig esperar a veure
si apareixia un camió perquè em
pogués remolcar per un lloc molt
complicat. També vaig mirar si
veia Albert Llovera passant per
allà, però no ho va fer”, va recordar España des d’un bar mentre
dinava.
El pilot andorrà va rebre el
suport d’un metge, que li va
aconsellar que abandonés. “Em
va estar mirant, em va observar
i em va dir que si volia plegar ho
fes, però jo volia arribar fins al final i no volia plegar. Va arribar la
nit i feia molt de fred ja que era a
2.500 metres d’altitud. No tenia
abrics ni res. Vaig caminar durant molta estona per entrar en

Cristian España, al centre de la imatge, flanquejat per dos dels tres argentins que el van rescatar de les dunes i el van portar a La Rioja.

Cristian España

no volia abandonar
el dakar, però la
moto va dir prou al
quilòmetre 221

Vull tornar al proper
Ral·li dakar, però
no amb la mateixa
moto

despres i Castera acaben vuitens
i ocupen el setè lloc de la general
nasser al-attiyah només va retallar vuit minuts a Stéphane Peterhansel en l’onzena etapa del Ral·li dakar en cotxes. Va ser
un cop d’autoestima per a Mini. Peugeot, tot i la retirada de
Carlos Sainz, mana, i ho fa des que va començar el raid més
dur del món. al-attiyah es va imposar i Sébastien loeb es va
voler reivindicar dominant bona part de l’etapa fins que Alattiyah va passar a l’atac. loeb va cedir en meta 5.52, mentre
que el tercer va ser un altre Mini, Mikko Hirvonen. a joan Nani
Roma se li va tornar a escapar in extremis el podi virtual de
l’etapa, però va finalitzar sisè. En vuitena posició va entrar la
parella de residents de Peugeot, Cyril despres i david Castera,
que van passar la meta a 14.51. actualment ocupen la setena
posició a 1.56.53 hores del primer, el company d’equip Monsieur dakar. en camions, al tancament d’aquesta edició albert
llovera es trobava en 31a posició al penúltim pas de la prova.

calor, em vaig estirar a prop de la
moto amb una manta tèrmica i a
dos quarts de cinc de la matinada
un Toyota Hilux d’uns aficionats
de Villa Carlos Paz es va aturar i
hi vaig pujar. Aquí es va acabar el
Dakar per a mi, ja que no anava a
cap lloc a les cinc de la matinada,
a 280 quilòmetres del bivac ja no
tenia temps de reenganxar-me a
l’onzena etapa.”
España va ser rescatat per tres
aficionats argentins: Nicolás Arrigo i Martín i Antonio Esteban.
El van portar fins al bivac i allà
es va trobar amb el seu home de
premsa, Blai Jané, i el seu pare,
Xavi España. “Em sap molt de
greu perquè ho he donat tot. La
moto ha fallat i jo també ho he fet
en algun moment. Tot i així, hem
vingut a aprendre i m’emporto
una llista ben llarga de coses a
millorar. L’any que ve vindrem
més preparats, no vull que sigui
la mateixa moto, i esperem que
arribi fins al final. Hem treballat
de valent, he anat de menys a
més, però el Dakar és així i hem
patit de valent.”
El pilot andorrà del Suzuki
Team també va fer una anàlisi
del Dakar. “La primera setmana
va haver-hi molt poca navegació

i en zones ràpides m’avançaven
molt perquè la moto no tirava
gaire. En les etapes marató m’he
trobat bé i en la navegació cada
dia em sentia millor. Em veia
amb molta força. No ho he passat
malament físicament, sinó que el
meu patiment diari era saber on
em fallaria la moto. Cada dia era
una incògnita, i això que els mecànics han treballat molt bé.”
España no desespera en el seu
debut i ja pensa en l’any vinent.
“Ara en tinc més ganes. M’he
quedat a tan sols tres etapes. Físicament em trobo bé i ha estat
més una lluita contra la moto que
contra mi.” L’andorrà es queda a
San Juan, intentarà descansar
després de no dormir durant tot
el dia i fins al dia 18 no agafarà
el vol de tornada cap a Barcelona per venir després al Principat. “Volia expressar el meu
agraïment a tots els mitjans de
comunicació, els patrocinadors
i també la gent que m’ha donat
suport. Ahir necessitava aquest
suport i em va arribar”, va sentenciar. Una experiència per a un
pilot que ha complert un somni
competint en el ral·li més dur del
món, però que volia completar-lo
arribant a Rosario.

esports
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Bàsquet

La primera final per a la Copa

jornada 16

El MoraBanc, amb la Corunya entre cella i cella, rep demà el Baloncesto Sevilla
jonAThAn gIl

Víctor Duaso
AndorrA lA vellA

Dues finals per somriure i per
comprar el bitllet per a la Corunya. Compte enrere i només
queden dues places lliures. El
Bàsquet Club MoraBanc Andorra, amb dues derrotes consecutives a la motxilla, rep demà
(21 hores) el Baloncesto Sevilla
amb l’únic objectiu de rescabalar-se dels últims partits i sumar un triomf que l’acostaria a
l’objectiu de classificar-se per a
la Copa del Rei. Els andalusos,
entrenats per l’experimentat
Luis Casimiro, tenen un equip
d’anotadors compulsius des de
la llarga distància com l’escorta
Scott Bamforth, l’exala pivot de
l’FC Barcelona Bostjan Nachbar, LaDontae Henton i tam-

esquí alpí

Víctor Sada, aspira a la Copa del Rei.

bé el veterà Berni Rodríguez.
“És un partit molt important,
i més després de dues derrotes
consecutives. Hem de pensar a
guanyar un partit bàsic contra
un rival que fa les coses millor

BC MoraBanc vs. Baloncesto
Andorra
Sevilla

que l’any passat. Les sensaci7è / Balanç: 7 / 8
16è / Balanç: 5 / 10
ons són bones i estem fent una
entrenador: Joan Peñarroya
entrenador: Luis Casimiro
bona temporada”, va assegurar
el base del MoraBanc Víctor
Betinho
Bamforth
22 Escorta / 1,88 m
Ala / 2,01 m 11
Sada, que va parlar dels xiulets L. Bogdanovic
Balvin
Ala pivot / 35
que va rebre en l’últim partit.
12 Pivot /
2,03 m
2,17 m
“Vaig sentir-los, però pensava
Schreiner
N. Miljenovic
13
5
que xiulaven els tirs lliures del
Base / 1,95 m
Base / 1,94 m
Shermadini
Nachbar
rival. Els meus últims tres miPivot / 17
7 Ala pivot /
2,16
m
2,05 m
nuts no van ser bons i la gent
David Navarro
Henton
és lliure d’opinar, però ara ja no
23 Ala / 1,98 m
Escorta / 1,90 m 15
val la pena pensar en les coses
que hem fet malament. Pensem
Demà I 21.00 h I Poliesportiu d’Andorra
en positiu. A més, tothom ha de Punts per partit Àrbitres: Martín Bertrán, Martínez Fernández i Serrano Punts per partit
jugar millor, no només jo”, va
80,20 Pos. Dor. Banqueta Alç. Pos. Dor. Banqueta Alç. 76,27
indicar Sada.
víctor Sada
1,93 m
e
5 Alfonso Sánchez 1,94 m
encerts de 2 Base 7
encerts de 2
9
Sergi Pino
1,97 m
e 10
Tomeu rigo
1,89 m
L’exbase de l’FC Barcelona 53,99% Ala
50,68%
AP 10
daniel Clark
2,10 m Base 11
Anderson
1,88 m
Pivot 12
Shawn Jones 2,03 m Pivot 15 emanuel Cate 2,04 m
està il·lusionat pel repte de la
encerts de 3
encerts de 3
1,94 m
AP 18
Pierre oriola
2,06 m
Copa del Rei. “Entenc la prudèn- 35,21% ee 198 v. Stojanovski
nil Brià
1,95 m
e 41 Berni Rodríguez 1,97 m
35,76%
Waly niang
2,06 m
Uros Slokar
2,10 m
Pivot 18
AP 55
cia, però a mi la Copa del Rei em
Tirs lliures Base 26 david jofresa 1,82 m Ala 14
Tirs lliures
Leo Cizmic
2,04 m
fa molta il·lusió”, va sentenciar
81,70%
78,87%
el director d’orquestra badaloní.
jonAThAn gIl

esquí de muntanya

Oliveras, 72è a
l’entrenament

La Font
Blanca, llesta

Aquesta vegada sí que s’ha realitzat el primer entrenament de
descens de la Copa del Món que
es disputa a Wengen. Marc Oliveras va acabar en 72a posició
amb un temps d’1.56,20, a 6,54
del primer classificat, Aksel
Lund Svindal. Avui, prova combinada. Per la seva banda, Àxel
Esteve va ser 24è al gegant FIS
de Folgaira (Itàlia).

la Font Blanca 2016 ja està
preparada per a la gran cita
de demà. Avui serà el moment del lliurament de dorsals de la Individual race i
del brífing. Ahir va tocar l’acollida dels equips de la Copa
del Món i dels voluntaris de
la prova. el recorregut de la
cita de dissabte presenta les
millors condicions possibles.

Futbol

Automobilisme

Taekwondo

L’FC Andorra, a
rescabalar-se de
la derrota contra
un dels líders

Les G.Series
2016 arrenquen
amb un bon
cartell

Jorge González
i Boris Ruiz,
rere la plaça
olímpica

V.D.

Redacció

Redacció

AndorrA lA vellA

AndorrA lA vellA

AndorrA lA vellA

La derrota amb el penúltim classificat, l’Abadessenc, va deixar
una bona ferida i l’FC Andorra buscarà cicatritzar-la demà
(16 h) a la Borda Mateu amb la
visita d’un dels tres líders del
grup 1 de Primera Catalana, la
UE Tona. Els osonencs arriben
amb les baixes de dos homes importants, sancionats per haver
estat expulsats en l’últim matx:
el davanter Edu Margenet i l’extrem Mendo. Això sí, a les seves
files hi ha un dels millors davanters de la categoria, Baruc Nsue.
“Perdre l’últim partit va ser un
cop molt dur”, va dir Justo Ruiz.

L’espectacle de l’automobilisme sobre gel de les G.Series
viurà el primer i segon capítols al Circuit d’Andorra dissabte, a les 9.10 hores, amb
els entrenaments lliures i
cronometrats de la G.1, i els
duels, sèries i finals s’aniran
encadenant fins a les 13.30
hores. A les 16 s’iniciarà la
G.2 i durarà fins a les 19.30
hores, quan se celebrarà l’última final. La competició
tindrà un cartell de luxe amb
noms com Marcel Besolí, Nil
Solans, Carlos Ezpeleta o
Marc Gutiérrez, Guti.

Els lluitadors andorrans
Jorge González i Boris
Ruiz buscaran aquest cap
de setmana a Istanbul, en
un torneig preolímpic classificatori, el bitllet per disputar els Jocs Olímpics de
Rio 2016. González competirà en menys de 80 quilos
i s’enfrontarà amb els millors d’Europa de la categoria. Per la seva banda, Ruiz
lluitarà en la categoria de
menys de 68 quilos. Els dos
lluitadors buscaran donar la
sorpresa contra els millors
d’Europa.

rugbi

El VPC vol trencar
la ratxa negativa
El VPC Andorra necessita treure el cap de la zona baixa per
no entrar de ple en el pou i diumenge, a les tres de la tarda,
necessita fer el primer pas amb
la visita que farà al Lavelanet,
el cuer de la Promoció d’Honor.
Els de Manuel Romo pretenen
trencar la ratxa negativa de cinc
derrotes consecutives contra
un rival que tan sols ha guanyat
dos partits aquest curs.
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Classificats
DIVERSOS

IMMOBLES

Massatges
la manera més
intel·ligent
antiestrÈs
de col·locar
el
teu anunci
i relaxants
al
tarifes: 30 € mitja truca’ns
808 888
producte@bondia.ad
hora
publicitat@bondia.ad
i 50 € una hora
Vols vendre
Hores convingudes

60 24 29

el teu cotxe
o la teva moto?
Anuncia’t
en aquest espai.
Més informació al
80 88 88

0

835 80

- Confecció de coms.
- Sacs d’encenalls.

Cursos d’anglès i rus
per a empreses
idiomes.impis.sl@gmail.com

IMMOBLES

Viu a les Bons - Encamp

Truca i informat:
Pisos de 2, 3 i 4 hab.
amb pq. i traster
PLANTES BAIXES amb
grans terrasses

marand@andorra.ad
consaran@andorra.ad

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

lloguer

Apartaments a Escaldes, zona Caldea. Totalment moblats i equipats, amb tots els electrodomèstics. 1 habitació doble, 1 bany, cuina separada, safareig. 1 plaça d’aparcament i traster.
A partir de 600 €/mes

Despeses a part segons consum

PISOS DE LLOGUER
A CANILLO
(Ctra. del Forn, km 3)
NOUS, D’1, 2 i 3
HABITACIONS

VENDA DE LLENYA

- Roure. Comanda mínima: 1/2 m3 (el
preu inclou també el
transport i la col·locació).

Es lloguen pisos
d’una habitació,
moblats i equipats, a Anyós (al
costat del Centre
Esportiu).
Preu: des
de 350 €
737 171 (Esther)
alquilandorra@
gmail.com

PLACES DE PÀRQUING
EN VENDA

Màxima tranquil·litat a prop del centre i accés a peu al FUNICAMP

AMB GARATGE I TRASTER
NO LLOGUER DE
tEmPORADA

TEL. 322 227

Attic

"Fem dels seus somnis una realitat"
g.r.p
Preu
Servei
.ad
Qualitat
"make your dreams true"
OFERTES LLOGUERS
Local Escaldes, centre (Policia), OBRA NOVA+20 m2, Casa/borda, Cortinada, 120m2, 2 dorm dobles,1ensuite
1 lavabo, terra ceràmica, aparador, doble vidre, tot a 2 banys, 1 lavabo, armaris, cuina + barbacoa, menjador,
prop i a punt per començar. PRIMER PREURef1105360 llar foc, sol i vistes. EXCLUSIU-REFORMATRef1484124
TRADICIÓ I VANGUÀRDIA-AEROTERMIA 800 €
CÈNTRIC, ECONÒMIC, PK OPCIONAL 300 €
Pis Encamp, centre (shusski), 2 dormitoris (1 doble), 1 Despatx Escaldes/AND, centre (KM0), +70 m2, sense
bany banyera, armaris, cuina oberta, menjador, doble obres, 2 grans àrees, recepció, 1 lavabo, parquet, clima,
Ref1508284
vidre, tot a prop. BON ESTAT.
Ref1506583 doble vidre, tot a punt, consergeria.
CÈNTRIC, ECONÒMIC, PK OPCIONAL 800 €
CÈNTRIC, ECONÒMIC, PK OPCIONAL 450 €
Pis Andorra, Intersport, 104m2, 3 dormitoris dobles, Casa adossada, Massana, OBRA NOVA 2015, 200m2,
1 ensuite, 2 banys, armaris, cuina tancada, menjador, 60m2 terrassa i jardí, 3 dorm dobles, 3 banys, 1 lavabo,
safareig, sol i vistes. Doble vidre, tot a prop.Ref1484123 safareig, esqui i golf a tocar, sala mèquines. Ref1509222
MOBLAT I EQUIPAT, AMB PARKING
600 € PARKING BOX 2 COTXES, RESIDENCIAL 1650 €
Pis Escaldes, Sa Calma, 2 dormitoris dobles, armaris, Local Andorra, Govern + de 100 m2 IMPECABLE
cuina tancada tota equipada, menjador, bany dutxa, sol i modular, sala tècnica, 1 lavabo, recepció, climatització,
vistes. Parquet, doble vidre, NOU.
Ref1501621 electricitat + il.luminació OK, parquet.
Ref1509221
REFORMAT, PK+TR INCLOSOS GRANS 650 €
SENSE OBRES, CÈNTRIC, OK PARKING 1700 €
Pis Encamp, centre (parc), 106m2, 3 dormitoris dobles, Local Escaldes, Andbank + de 500 m2 repartits en
1 ensuite, 2 banys, armaris, cuina tancada, menjador, planta baixa + altell, tot parquet, electricitat al dia, tot
Ref1361475
safareig, balcó, sol i vistes. Tot a prop. Ref1252851 tipus de negoci, ok restauració.
BON ESTAT, CÈNTRIC, GRAN
2500 €
CALEFACCIÓ I AIGUA INCLOSES
680 €

828878 - 626908

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

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

IMMOBILIÀRIA REIG
cOn suLtInG I G Es tIó IMMOBILIÀRIA

80 83 80

Av. Meritxell, 106

ENCAMP
Ref. X-430

ORDINO
Ref. 2464

PREU: 577.000 €

PREU: 252.000 €

325 m2. Borda reformada a la venda. 3 plantes.
4 dorm., 2 banys, cuina office, sala d’estar, llar
de foc, menjador independent. Garatge per a
2 cotxes. Sol i vistes.

105 m2 + 70 m2 de terrassa/jardí. Planta baixa
tipus rústic. Sala d’estar-menjador, llar de foc,
cuina oberta, 3 dormitoris, 2 banys. Jardí.
Cèntric. Plaça d’aparcament doble.

ALDOSA –
LA MASSANA
Ref. 2424

PREU: 380.000 €

150 m2. Sala d’estar-menjador, cuina office,
4 dormitoris, 2 banys. Gran terrassa. Sol i
vistes. Tot exterior. Seminou. Pàrq. doble.

Baixada del Molí, 3-5, edifici Molí, bloc D, 1r 4a,
AD500 Andorra la Vella
www.igserveis.com - imma@igserveis.com

col·legiat
núm. 88

www.immoreig.com

LA CORTINADA
Ref. 2459

PREU: 195.000 €

ANDORRA LA vELLA
REF. 6075: Àtic de 160 m2, 3 dormitoris,
2 banys, cuina, menjador, garatge. 1.630 €
REF. 5950: Sta. Coloma, 2 dormitoris, 1 bany,
cuina, menjador, despeses incloses. 500 €
REF. 6053: 1 dormitori, 1 bany, cuina, menjador, seminou, moblat. 490 €
REF. 6039: Sta. Coloma, 2 dormitoris, 1 bany,
cuina, menjador, despeses incloses. 450 €
REF. 6056: Àtic, 2 dormitoris, 2 banys, cuina,
menjador, box per a 2 cotxes. 800 €
REF. 6038: 3 dormitoris, 2 banys, cuina,

LLOGUERS

menjador, nou, entrega març 2016. 750 €
REF. 6069: 4 dormitoris, 2 banys, cuina,
menjador, cuina terrassa, garatge. 1.300 €
ESCALDES-ENgORDANy
REF. 5943: 2 dormitoris, 2 banys, cuina,
menjador, garatge i traster. 550 €
REF. 6041: Xalet, 3 dormitoris suite, cuina,
menjador, terrassa, garatge per a 3 cotxes.
1.200 €
REF. 6030: Àtic de 3 dormitoris, 2 banys,
1 bany auxiliar, cuina, menjador, balcó,
2 garatges i traster. 1.300 €

ANDORRA LA vELLA
Fantàstic pis al barri antic d’Andorra la
Vella, 148 m2, 4 dormitoris, 2 banys,
1 bany auxiliar, saló menjador amb
llar de foc i terrassa de 5 m2, cuina,
safareig, plaça de garatge. Vistes i sol
tot el dia. Edifici de l’any 1991. PREU:
380.000 €

VENDA

ORDINO
Ref. 2437

LL-222. Arinsal. Àtic de
85 m2, 2 hab., 1 bany + lavabo.
Terrassa, 2 pàrquings i traster.
PREU: 600 €/mes + desp.

PREU: 215.000 €
110 m2. Sala d’estar-menjador, cuina office, 3 dorm.
dobles, 2 banys complets.
Tot exterior. Cèntric.
Impecable. Terrassa.
Sol i vistes. Pàrquing.

LL-146. Encamp.
Sala d’estar-menjador, cuina
oberta, 1 hab., 1 bany. Pàrquing i un guardaesquís.
PREU: 350 €/mes + desp.

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

cuina tancada, saló menjador amb
vistes sobre la vall. Box tancat per a
1 cotxe.
PREU: 185.000 €
ESCALDES-ENgORDANy
Pis de 120 m2, 3 dormitoris, 2 banys,
cuina tancada, menjador, balcó, reforma, plaça de garatge. PREU: 225.000 €

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

Tel.: (+376) 738 721
fercamp@andorra.ad
www.fercamp.com
ARINSAL - LA MASSANA

VENDES
LLOGUER

REF. 5956: Traster a la carretera dels Vilars.
25 €
SANT JULIà DE LòRIA
REF. 5817: 1 dormitori, 1 bany, cuina, menjador, garatge, traster, despeses incloses. 480 €
REF. 5891: 3 dormitoris, 1 bany, cuina, menjador, balcó (sense mes d’agència). 470 €
REF. 5858: Dúplex de 178 m2, 4 dormitoris,
3 banys, cuina, menjador, terrassa, box per a
3 cotxes. 1.450 €
REF. 6071: 2 dormitoris, 1 bany, cuina,
menjador, plaça de garatge. 550 €

ORDINO
Casa adossada, 250 m2, 4 dormitoris,
3 banys, cuina tancada, saló menjador,
llar de foc, terrassa, garatge per a 2/3
cotxes. PREU: 500.000 €
SANT JULIà DE LòRIA
Àtic dúplex de 100 m2, 2 dormitoris
dobles, 1 bany complet, 1 bany auxiliar,

105 m2 aprox. Sala d’estar-menjador,
3 dormitoris, 2 banys. Terrassa. Tot exterior.
Sol i vistes. Plaça d’aparcament.

OPORTUNITAT
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LLOGUERS

ARINSAL: Pis molt maco
al costat del telecabina
d’Arinsal amb 2 dormitoris
dobles suite, 2 banys (1
amb dutxa i un altre amb
banyera), cuina oberta
equipada, ampli saló menjador amb terrasseta, sol i vistes. El pis es ven completament moblat i equipat amb plaça d’aparcament i traster.
REF. 4509 - PREU: 220.000 €
ESCALDES: Pis seminou en
zona molt tranquil·la i a 5 minuts del centre d’Escaldes.
1 dormitori doble, 1 dormitori individual i 1 suite amb
vestidor. Armaris encastats,
2 banys complets, cuina separada moblada, ampli saló
menjador amb terrassa de 8 m2. L’edifici té jardí comunitari. Pàrquing i traster. REF. 4335 - PREU: 290.000 €

ESCALDES. REF. 4570: Pis tot
exterior molt ampli de 141 m2,
3 dormitoris amb armaris encastats (1 suite), 2 banys complets
(1 amb banyera i un altre amb
dutxa), cuina separada office
moblada gran, ampli safareig
amb armaris encastats, rebedor,
saló menjador amb terrassa de
7 m2, sol i vistes. Terra de parquet, 1 pis per planta sense veïns als costats. Pàrquing i traster.
PREU: 1.050 €
ORDINO. REF. 4334: Pis de
40 m2 aprox. 1 dormitori doble, 1
bany amb dutxa, saló menjador
amb cuina oberta. Jardí. Possibilitat de pàrquing. PREU: 400 €
ARINSAL. REF. 4585: Magní-

fic pis amb jardí seminou de
60 m2, 1 habitació doble, 1 bany
complet, cuina moblada, saló
menjador amb accés al jardí de
90 m2. Pàrquing i traster. MOBLAT I EQUIPAT. PREU: 550 €
LA MASSANA. REF. 3754: Àtic
seminou de 40 m2, 1 habitació doble, 1 bany complet, saló
menjador amb la cuina oberta.
Pàrquing i traster. PREU: 400 €
ANDORRA. REF. 4554: Pis cèntric
de 62 m2 completament reformat, nou, a estrenar, amb 2 dormitoris dobles, 1 bany complet,
1 bany aux., armari, safareig, cuina americana, saló menjador. CALEFACCIÓ INCLOSA, NO S’HI ACCEPTEN ANIMALS. PREU: 695 €

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

www.cisa.ad

tel.

73 73 73

Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · comercial@cisa.ad
/cisaandorra
/CISA.Andorra
CISA Andorra
00376 362666 / 00376 349444
VENDA

Ref. PR011-2. els VilaRs,
escaldes-engoRdany
Luxós apartament de 150 m2 a la zona
residencial dels Vilars. 3 habitacions
dobles, de les quals una és tipus
suite. Les habitacions són totalment
exteriors. Els banys són complets i
estan totalment equipats. El terra és de
parquet natural de roure, amb acabat
rústic. Cuina de gran qualitat. Disposa
de terra radiant a tot el pis. La terrassa
del davant és d'uns 10 m2 i ofereix unes
vistes immillorables de la vall d'Andorra.
Tot el pis funciona amb domòtica.
Disposa d'un box tancat amb capacitat
per a dos cotxes i un traster gran.
Preu: 1.265.000 €

OPORTUnITAT 1758. ERTs
Apartament molt assolellat amb
terrassa i vistes a la parròquia de la
Massana. Acollidor menjador amb llar
de foc i sortida a la terrassa. Cuina
oberta totalment equipada. Una habitació doble amb armaris encastats.
Bany amb banyera. Golfes amb accés
a la part superior amb dos llits individuals. L’apartament es ven moblat.
El preu inclou un traster en garatge.
Preu: 65.000 €

REF. R1117. ARInsAL
Acollidor apartament en edifici
modern a prop d’Arinsal. L’apartament té dues habitacions dobles
i un bany. Cuina independent
totalment equipada. sala d’estar i
habitacions amb parquet i armaris
encastats a les habitacions. Bany
amb banyera. Terrassa assolellada i
vistes excel·lents. Aparcament gran,
traster inclòs.
Preu: 150.000 €

REF. 1763. LA MAssAnA. Àtic
dúplex reformat en perfecte estat al
centre de la Massana. La planta baixa
consta de tres dormitoris. Dormitori
principal amb bany privat, equipat
amb jacuzzi i cabina de dutxa. Té una
biblioteca que pot convertir-se en
habitació amb bany. Cuina amb sortida a la terrassa. Gran terrassa de
75 m2. Pis remodelat recentment i
amb jardí de 20 m2. Garatge per a
2 cotxes tipus box. Preu: 650.000 €

REF. 1757. EnCAMP
Àtic rehabilitat al centre
d'Encamp, a prop de les escoles i
el centre d'esports. saló menjador
amb accés a una terrassa
amb boniques vistes.
Tan sols 10 minuts fins al Funicamp
i accés a totes les pistes
de Grandvalira.
Una oportunitat molt bona.

REF. 1761. LA MAssAnA. Apartament excel·lent al centre de la Massana, molt a prop de tots els serveis.
El pis té 4 habitacions espaioses,
una sala d’estar, cuina independent.
Dormitoris i sala d’estar amb terra
de parquet. Armaris encastats a totes
les habitacions. L’apartament també
té una altra gran sala amb cuina
completa i un pati tancat. Calefacció
central de gasoil. Disposa de pàrquing
i traster. Preu: 230.000 €

REF. 1770. CAnILLO. Modern i moblat
pis de luxe situat en una zona residencial
de Canillo. Acabats d'alt estànding, té
dues habitacions dobles amb armaris de
paret. Un bany modern complet amb
dutxa. Assolellat i ampli saló menjador
amb xemeneia i accés a la terrassa amb
vistes molt boniques. Cuina italiana moderna i totalment equipada. Calefacció
radiant econòmica i ecològica. Parquet,
llums led. Una plaça de pàrquing i un
traster.
Preu: 270.000 €

REF. 1771. JUBERRI.
sAnT JULIÀ DE LòRIA
Xalet unifamiliar de 230 m2 a Juberri.
4 habitacions, una de les quals és
tipus suite amb banyera d'hidromassatge. Tot exterior amb sol tot
el dia. Gran menjador amb cuina
americana. Gran traster que es pot
utilitzar com a gimnàs. La casa té
una plaça de garatge en box i dues
places més exteriors. Una oportunitat molt bona.

REF. 1766. EL TARTER. Bonic apartament de 62 m2 davant les pistes
d’esquí de Grandvalira. L’apartament
disposa de dos amplis dormitoris
dobles amb armaris encastats. Té un
menjador confortable amb una cuina
integrada totalment equipada. El saló
ofereix unes vistes espectaculars
a les pistes d’esquí de Grandvalira.
Bany completament equipat. Es ven
tot moblat. Ideal per a segona residència. Inclou una plaça d'aparcament
i un traster. Preu: 149.000 €

Preu: 630.000 €

Preu: 115.000 €

LLOGUER
REF. LL0289. ARInsAL. Modern pis en excel·lent
estat prop de les pistes i telecadires d'Arinsal.
Cuina americana equipada. saló menjador. Dos
dormitoris (un doble i l'altre individual). Dos banys.
Dins del pis hi ha un traster de la grandària d'una
habitació. Actualment s'usa com una habitaciódespatx. Una plaça de pàrquing.
Es lloga sense mobles. Preu: 650 €

REF. LL0294. LA MAssAnA.
Pis modern acollidor amb les vistes prop del
centre de la Massana. Una habitació doble amb
armari de paret. Menjador amb cuina americana
equipada. Un bany complet.Vistes boniques a les
muntanyes. Una plaça de pàrquing i un traster.
Preu: 450 €

REF. 1687. LA MAssAnA. Pis modern a la Massana.
Disposa de 2 dormitoris amplis amb armaris
encastats, 1 bany complet i un saló menjador ampli,
que juntament amb la cuina integrada fa la sensació
d’amplitud.Té una plaça d’aparcament i un traster.
Pis en un estat excel·lent. Idoni per a un lloguer
permanent. Preu: 600 €

TAMBÉ PISOS DE LLOGUER PER LA TEMPORADA A PARTIR DE 350 EUROS!
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PROMOCIONS NORMA S.L.
Dr. Nequi, 5, local 1, AD500 Andorra la Vella

www.promocionsnorma.com - info@promocionsnorma.com
Tel.:

+376 80 86 80 - Mòbil: +376 32 45 35

lloguer

VENDA

CONSULTEU DISPONIBILITAT

Pis en venda a Canillo
de 40 m² distribuïts en
dormitori doble, cuina
oberta totalment equipada i saló menjador
amb terrassa. Plaça
d’aparcament gran i
traster inclosos. Davant
de pistes, vistes i sol.
preu: 85.000 €

Pis en venda a Andorra la Vella, ampli saló
menjador amb cuina
tancada, tres habitacions dobles (1 suite), dos
banys. Molt assolellat i
amb vistes. Tres places
d’aparcament.
preu: 290.000 €

Oportunitat! Pis en
venda al centre d’Andorra la Vella, ampli
saló menjador amb
molta llum i sol, tres
habitacions (1 suite),
2 banys (1 amb banyera, l’altre amb plat de dutxa), cuina tancada. L’habitatge
s’entrega equipat amb tots els electrodomèstics, les mampares dels banys i la il·luminació acabada. preu: 250.000 €

Oportunitat! Pis en
venda a EscaldesEngordany, saló menjador lluminós amb llar
de foc, 3 habitacions,
1 bany, cuina tancada.
Possibilitat d’arrendar
plaça d’aparcament.
preu: 147.000 €

VOL LLOGAR O VENDRE LA SEVA PROPIETAT? PARLI AMB NOSALTRES
VeNDA
ref. 683: Casa a Pal de
2 nivells. Planta baixa:
superfície de 97 m2 i
terrassa de 15,75 m2.
Disposa de cuina, safareig, 1 bany, menjador
i sala d’estar amb llar
de foc. Cuina equipada. Planta primera:
superfície de 97 m2. 1 suite amb sortida
a balcó, 2 habitacions dobles, 1 bany,
sala polivalent i vestidor. Disposa d’una
plaça d’aparcament a l’interior de
l’habitatge. Casa envoltada de natura i
jardí comunitari. PreU: 540.000 €

ref. 2010
Pis molt
agradable
en zona molt
tranquil·la i
assolellada a
Santa Coloma
d’uns 105 m2,
de 3 hab. dobles, 2 banys,
menjador
amb sortida a terrassa i sortida directa
a plaça-jardí comunitaris. Cuina office,
safareig i rebost. Preu: 215.000 €

ref. 676: Pis a
And. la Vella, urb.
Terra Vella, d’uns
110 m2 en una
5a planta. 3 hab.,
2 banys, cuina
separada. Tot
exterior. Sol de
matí a les habitacions i sol de
tarda al menjador.
Menjador amb sortida a balcó.
1 plaça d’aparcament. 210.000 €

ref. 682: Magnífica
planta baixa a la
zona residencial els
Vilars de 146 m2 habitables, 200 m2 de
jardí. 4 dormitoris, 3
dobles, 1 suite amb
vestidor, 1 d’individual, actualment despatx. Totes les habitacions són exteriors
amb sortida al jardí. 2 banys, 1 bany aux.
de cortesia. Saló menjador i cuina també
amb sortida al jardí. Consulteu preu

ref. 679: Magnífic
pis a Anyós,
urb. Els Oriosos,
de 123 m2,
3 hab., 1 en
suite amb banyera
hidromassatge, 2 banys, cuina equipada
amb espai per menjar, safareig. Menjador
amb sortida a balcó. Llar de foc, tot exterior, sol de tarda, vistes a la vall. Armaris
encastats, acabats de qualitat. 2 places
d’aparcament i traster. 378.000 €

ref. 300: Magnífica casa adossada,
zona residencial Aldosa, 110 m2, 3 hab.,
2 banys, totalment moblada i equipada,
amb sortida a terrassa, amb vistes,
pàrquing i traster. 472.500 €

ref. 652 OPORTUNITAT!!! PIS AMB
MOLTES POSSIBILITATS a Ciutat de Valls,
de 3 habitacions. PreU: 126.000 €

ref. 715: Pis de 2
hab. + habitació/
traster de 42 m2,
situat en planta
baixa amb terrassa
de 77 m2 en una
zona molt tranquil·la
i assolellada del Tarter, a 5 minuts dels
remuntadors de Grandvalira. Pàrquing
inclòs. PreU: 275.000 €

ref. 711: Pis al centre
d’Andorra la Vella de
117 m2 amb moltes
possibilitats. Actualment
disposa de 4 dormitoris
dobles, 2 banys, saló
menjador amb llar de
foc. Cuina tancada, safareig, 1 armaritraster en el pis. Plaça d’aparcament
inclosa. PreU: 315.000 €

ref. 710: Pis d’uns 92 m2 situat en una 6a
planta en una zona molt tranquil·la i assolellada
d’Andorra la Vella. El pis disposa de 3 habitacions dobles, 1 en suite, i vestidor. Cuina tancada
molt àmplia. Saló menjador molt lluminós.
Totes les finestres del pis són d’alumini. Pis
en molt bon estat de conservació. 3 places
d’aparcament incloses. PreU: 290.000 €

ref. 691: Àtic dúplex a les Teulades de 4 dormitoris. 1a planta: 56,67 m2: 1 dormitori doble, 1
bany complet, cuina oberta, sala d’estar d’uns
30 m2 amb sortida a terrassa d’11,78 m2 i traster d’1,50 m2. 2a planta: 54,30 m2 (3 dormitoris
i 2 banys), 1 dormitori en suite, 1 dormitori
individual, 1 dormitori doble, 1 bany complet,
2
traster de 4 m . Aparcament: 2 boxs i un traster. 600.000 €

LLOGUER
ANDORRA LA VELLA
Ref. 1568, Estudi, 40 m², 1 bany, sol, cèntric, moblat, vistes .........................390 €
Ref. 3475, Pis, 53 m², 2 hab., 1 bany, pàrquing, cuina oberta, cèntric ...........525 €
Ref. 3541, Pis, 72 m², 2 hab., 1 bany, pk op., despeses incloses, reformat .....695 €
CANiLLO
Ref. 3692, Pis, 70 m², 2 hab., 1 bany, pk, cuina oberta, cèntric, traster .........500 €
Ref. 3676, Pis, 85 m², 2 hab., 1 bany, pk, moblat, traster, vistes....................550 €
ENCAmp
Ref. 1317, Pis, 45 m², 1 hab., 1 bany, balcó, cuina oberta, lluminós, vistes ...350 €
Ref. 3097, Àtic, 75 m², 3 h., 1 b., sol, calefacció elèctrica, doble vidre, parquet ......480 €
Ref. 3480, Pis, 80 m², 2 hab., sol, serveis al voltant, terrassa, vistes ............. 600 €
EsCALDEs-ENgORDANy
Ref. 3683, Estudi, 30 m², 1 bany, a prop del centre, sol, balcó, moblat..........380 €
Ref. 3757, Pis, 65 m², 2 hab., pàrquing, sol, cèntric, vistes ............................575 €

Ref. 3623, Pis, 75 m², 2 hab., 1 bany, cèntric, safareig, traster ..................... 600 €
Ref. 3662, Pis, 90 m², 3 hab., 2 banys, pk, traster, vistes ...............................625 €
ORDiNO
Ref. 3505, Pis, 65 m², 2 h., 1 bany, sol, calefacció a gasoil, lluminós, vistes...390 €
Ref. 3446, Pis, 3 h., 3 b., accepten animals, cuina tancada, reformat, vistes..... 575 €
Ref. 828, Àtic, 137 m², 3 hab., 2 banys, llar de foc, terrassa, traster, vistes ....970 €
sANt JuLià DE LòRiA
Ref. 2910, Pis, 60 m², 2 hab., 1 bany, a prop del centre, sol, lluminós, moblat, serveis al voltant .................................................................................................490 €
Ref. 516, Pis, 2 h., 1 b., armaris encastats, cuina tancada, serveis al voltant..... 500 €
VENDA
ANDORRA LA VELLA
Ref. 3228, Pis, 75 m², 2 hab., 2 banys, pk, sol, cèntric, vistes........ Consultar preu

www.ferrutx-immobles.com
capferrutx@gmail.com
a par

tir de

núm. col·l. 376 - grup Solà Immobles
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a pa

Tel.: 35 36 37
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3-4 hab.

VENDA

a partir de
175.000 €

OPORTUNITAT!! Pis al centre
d’Andorra (c/ Alzinaret), 2 dormitoris (1 doble, 1 individual),
cuina equipada, bany complet,
i menjador. Pàrquing i traster.
Preu: 150.000 €

Pis a Escaldes-Engordany, al
costat de l’hospital, 1 dormitori,
un bany complet, cuina americana i menjador. Preu: 95.000 €

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

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

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

Pis seminou a Sant Julià de Lòria,
3 dormitoris dobles (1 suite),
2 banys complets, cuina office molt
gran, menjador amb llar de foc i sortida a terrassa. Pàrquing gran (per a
un cotxe gran i un de petit) i traster.
Preu: 298.000 €

3-4 hab.

LLOGUEdR
e

a partir
s
500 €/me

VENDES

LLOGUERS

RANSOL: Ref. 1036, pis nou, a prop de pistes, 2
habitacions, 1 bany, garatge i traster. 120.000 €
CANILLO: Ref. 1051, a prop del telecabina, nou,
127 m2 + 60 m2 de terrassa, 3 habitacions, 2 banys,
cuina independent , garatge i traster. 315.000 €
CANILLO: Ref. 1052, a prop del telecabina, nou,
75 m2 aprox., 2 habitacions, 1 bany, cuina oberta,
safareig, garatge i traster. 135.000 €

ANDORRA: Ref. 1033, estudi d’uns 23 m2 a prop del
centre, cuina oberta i 1 bany complet. 375 €/mes
LA MASSANA: Sispony. Ref. 1091, pis d’uns 100 m2
amb vistes i sol, 3 hab., 2 banys, menjador amb llar
de foc, balcó, garatge doble i traster. 900 €/mes
CANILLO: Ref. 1092, Pleta del Tarter, pis d’1 habitació moblat, amb 1 bany i garatge. 450 €/mes
CANILLO: Ref. 1093, Pleta del Tarter, casa adossada de 3 habitacions, moblada, gran menjador
amb llar de foc, cuina independent, 3 habitacions i
3 banys, garatge doble i traster. 1.200 €/mes

4t - 8

infoimgest@gmail.com · www.andorracanillopark.com

oPorTuNITAT!!! Pis molt maco en venda
a ordino. 105 m2 distribuïts en 3 dormitoris
(2 dobles), 2 banys complets, cuina americana (possibilitat de tancar-la), menjador
amb llar de foc, terrassa de 20 m2 i jardí de
50. Plaça de pàrquing per a 2 cotxes. Molt
assolellat. Preu: 252.540 €
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Estudi moblat i equipat. Calefacció,
aigua i llum incloses.

380 €

Pis NOU d’alt estànding de 90 m2, 2 habitacions
dobles, cuina independent, safareig, sala d’estar
i menjador amb sortida a la terrassa, calefacció
de terra radiant i domòtica. 2 àmplies places de
pàrquing i traster.

1.200 €

Escaldes (av. del Pessebre) Ref. 8146

Excel·lent despatx de 62 m2, tot exterior, situat
prop de l’hospital. Edifici amb diferents negocis
instal·lats.

450 €

Local comercial de 160 m2, dividit en dues
plantes. Apte per a tot tipus de negoci. Gran
aparador. Pàrquing comunal molt ampli just al
davant. Zona molt cèntrica. Bona oportunitat!!

3.500 €

Escaldes-Engordany Ref. 7551

Andorra Ref. 8169

La Massana Ref. 7251

Pis NOU, 70 m², 2 habitacions (1 doble, 1
individual), 1 bany, safareig, traster, garatge, assolellat, 50 € a compte de despeses.

Estudi situat als cortals d’Encamp totalment
moblat i equipat amb tots el electrodomèstics, sofà llit i calefacció elèctrica.

La Massana (entrada Erts) Ref. 8154

Encamp Ref. 7561

280 €

500 €

Pis totalment reformat, moblat, molt maco,
1 habitació, 1 bany complet, saló menjador, cuina oberta i equipada.
Zona tranquil·la. ANIMALS NO.

Pis de 70 m², assolellat, 2 habitacions dobles,
1 bany complet. MOBLAT.
Plaça de garatge i traster.

450 €

525 €

Encamp (centre) Ref. 8182

Andorra (carrer del Cedre) Ref. 8164

Planta baixa de construcció recent,
disposa de 83 m2, 3 habitacions
(1 suite), 2 banys, tot exterior, cuina
equipada tancada, ampli saló menjador amb sortida a la terrassa d’11 m2.
Acabats de qualitat. MOBLAT. Ideal per
als amants de la natura.

Pis de 79 m2 amb 3 habitacions,
2 banys, cuina oberta, parquet.
Pàrquing inclòs. Zona tranquil·la.

100.000 €

Encamp (els Cortals) Ref. 6022

245.000 €
Canillo (Cascades) Ref. 8191

885300
C/ Manuel Cerqueda i Escaler, n. 6, 2n 2a
(Centre de Negoci ANDBANK), Escaldes-Engordany.
Planta baixa seminova de 126 m2 + 129 m2 de terrassa. Acabats d’alta qualitat. Pàrquing i traster inclòs. Consta de
3 dormitoris (1 en suite). 2 banys complets. Ampli saló menjador. Exterior. Parquet. 3 places d’aparcament més un traster.

312.000 €
Ordino (coll d’Ordino) Ref. 8105

Pis CÈNTRIC de 124 m², 4 habitacions, 2 banys, 1 bany
auxiliar, cuina independent, safareig, menjador, OBRA
RECENT. Garatge, traster, exterior, orientació est.

399.000
€
Andorra Ref. 5844

Pis seminou molt ben ubicat de 94 m2, amb 3 dormitoris
(1 suite), 2 banys complets. Pàrquing i traster inclòs. Solejat.
Zona tranquil·la.

Pis situat a la pleta de les Bons de 82 m2 amb 2 dormitoris,
2 banys, saló menjador amb llar de foc i accés a la terrassa
de 15 m2 i cuina tancada. Pàrquing i traster.

Escaldes-Engordany (Hospital) Ref. 8101

Encamp (les Bons) Ref. 6447

204.000 €

135.000 €

Pis de 66 m2 amb 1 dormitori,1 bany complet,
saló menjador, cuina oberta. Traster interior.

75.000 €

Escaldes-Engordany (Engolasters) Ref. 7439

Casa adossada REFORMADA de 300 m2, situada en una zona
tranquil·la amb vistes, 3 plantes i 2 box tancats, jardí amb zona de
barbacoa de 130 m2. 4 habitacions, saló menjador amb llar de foc
de pèl·lets i àmplia cuina oberta.

590.000 €

Encamp (els Cortals) Ref. 8180

info@casanova.immo · www.casanova.immo
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ANDORRA

REF. 7935
minós,
Pis per reformar molt llu
njador
3 habitacions, 2 banys, me
cuina office.
amb llar de foc, terrassa,

Preu: 169.500 €

LLOGuER:

Pis amb despeses incloses, 3 dormitoris, 1 bany, cuina separada, 2 balcons.
No s’hi admeten animals.

650 €

ANDORRA CENTRE 7777
LLOGuER:

Pis amb calefacció inclosa, balcó,
sol i vistes, 3 habitacions, menjador, cuina i bany, armaris encastats.
No s’hi admeten animals.

550 €

ESCALDES REF. 6889

LLOGuER:

480 €

SANT JuLIÀ DE LÒRIA 7987

CANILLO REF. 5571
Pis NOu, A ESTRENAR, amb
2 habitacions,1 bany, llar de
foc, terrassa, armaris encastats,
parquet, pàrquing i traster.
Vistes panoràmiques.

PREu:

150.000 €

Av. Fiter i Rossell, 30
Escaldes-Engordany
info@immodernandorra.com

www.immodernandorra.com
LLOGuER:

Pis amb calefacció inclosa, reformat
(cuina i bany), sol i vistes, molt lluminós, finestres de PVC, 3 habitacions, 1 bany, cuina separada, menjador. No s’hi admeten animals.

Pis amb sol i vistes de 90 m2
amb 2 habitacions dobles,
2 banys, balcó de 8 m2,
pàrquing i traster.

ANDORRA 6898

ESCALDES 6763

ARINSAL 7986

LLOGuER:

LLOGuER:

LLOGuER:

Borda reformada amb sol i vistes,
llar de foc, barbacoa, 3 habitacions
(1 suite), 2 banys i 1 bany auxiliar
armaris, cuina separada, saló
menjador, traster gran.

Local comercial de 115 m2+ 60 m2
de terrassa en ple centre d’Andorra.
Aparcaments comunals al costat. No té
sortida de fums.

Apartament lluminós amb 2 dormitoris dobles, cuina independent
reformada, bany.
Saló menjador, armaris encastats.
Despeses segons consum. No s’hi
admeten animals.

500 €

Pis cèntric amb jardí,
1 dormitori, 1 bany, cuina
oberta, menjador ampli,
pàrquing opcional.

400 €

ORDINO 8026

LLOGuER:

Pis sense mobles en bon
estat de 90 m2, 3 habitacions
amb armaris, 1 bany, cuina
separada reformada.

LLOGuER:

86 33 00

500 €

800 €

LA CORTINADA 8025

LLOGuER:
Xalet de nova construcció, 3 habitacions, 3 banys, 1 bany auxiliar de
cortesia, gran traster o celler, terrassa, menjador ampli, cuina separada,
box per a 2 cotxes. Vistes i sol.

1.200 €

ENGOLASTERS

ENCAMP

7974

REF. 7167

Habitatge modern de luxe, nou, a estrenar,
cèntric i pròxim al Funicamp. Saló menjador,
cuina americana equipada, 4 dormitoris
dobles amb armaris encastats, 2 banys
complets (un amb banyera i l’altre amb
dutxa), plaça de garatge i traster opcionals a
partir de 24.000 €.

PREu:

275.000 €

700 €

1.560 €

ANDORRA 7959

LLOGuER:

LLOGuER:

Àtic reformat amb despeses incloses, sol i vistes, 3 dormitoris dobles,
1 bany, cuina independent.

Àtic seminou, molt cèntric,
1 habitació, 1 bany, cuina i
menjador, aparcament i traster.

ANDORRA 7966

ESCALDES 7819

690 €

850 €

CANILLO REF. 7956

ANDORRA REF. 6500

Pis, planta baixa, de 85 m + 35 m de
terrassa, 3 habitacions amb armaris
encastats, 1 bany complet, saló menjador
amb llar de foc i accés a terrassa, pàrquing i
traster. Completament exterior. Amb accés
directe al telefèric i tots els serveis.

Pis seminou de 3 habitacions,
una és una suite, amb dos banys
complets i pàrquing BOX tancat
inclòs (2 places).

2

PREu:

2

155.000 €

PREu:

195.000 €

ORDINO REF. 7730

ENCAMP REF. 7922

ESCALDES REF. 7991

ESCALDES REF. 7775

Pis, planta baixa, de 85 m2 +
100 m2 de terrassa + construcció
de fusta al jardí de 30 m2.
Pàrquing inclòs.

Habitatge rústic en ple centre amb pàrquing
i traster, vistes, 2 habitacions dobles, armaris
encastats i possibilitat de fer-n’hi una tercera,
2 banys complets (un amb dutxa i l’altre amb
banyera), menjador amb llar de foc, cuina
totalment equipada, terrassa de 12 m2 aprox.

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

Pis de 110 m2 amb tres habitacions, dos
banys, balcó, dues places de pàrquing i
un traster. El pis està situat a la part alta
d’Escaldes, a prop de l’espai lúdic Caldea.
Té bones comunicacions i és a 5 minuts
caminant de la zona comercial.

PREu:

PREu:

PREu:

198.000 €

PREu:

180.000 €

220.000 €

390.000 €
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801 065

LLO G U E R S

ANDORRA LA VELLA
1 hab. MOBLAT (zona Pyrénées).
Amb terrassa, pàrquing i traster
(Ref. 3257). 560 €
1 hab. (zona de la Batllia), en
bon estat, pàrquing opcional
(Ref. 4083). 635 €
3 hab. (zona de la Batllia),
2 banys, armaris encastats,
terrassa, pàrquing opcional (Ref.
4081). 672 €
Plaça d’aparcament i traster
(zona Pyrénées). 15 m2 + 2 m2.
100 €
ESCALDES-ENGORDANY
2 hab. (inici ctra. d’Engolasters),
1 bany, cuina tancada, amb
pàrquing (Ref. 4091). 400 €
2 hab., MOBLAT (cruïlla els
Vilars), 2 banys, amb garatge
(Ref. 4074). 620 €
2 hab., àtic (zona Illa), 1 bany,

acabats de luxe, garatge i traster.
(Ref. 4085). 1.000 €
3 hab. dobles (zona de l’Illa),
2 banys, armaris encastats, terrassa, possibilitat d’aparcament
(Ref. 4087). 900 €
LA MASSANA
1 hab. (cruïlla de Sispony, nou,
a estrenar, pàrquing i traster
(Ref. 4084). 500 €
3 hab. (l’Aldosa). Acabats de
luxe, 2 banys, amb terrassa,
aparcament (Ref. 3759). 1.200 €
CANILLO
2 hab. (barri antic), traster (Ref.
3586). 450 €
ENCAMP
2 hab. (Hort de Godí), terrassa, pàrquing i traster (Ref. 4005). 550 €
3 habitacions, SEMIMOBLAT
(zona Vila), pàrquing i traster
(Ref. 4004). 1.000 €

SANT JULIÀ DE LÒRIA
1 hab. (Camp Perot), nou,
pàrquing opcional i traster, calefacció inclosa (Ref. 3494). 415 €
1 hab. (zona de les Arades)
73 m2, ampli (Ref. 2653). 450 €
2 hab. (Escoles), cèntric
(Ref. 4002). 500 €
3 hab. (McDonald’s), nou, cuina
tancada, pàrquing (Ref. 3989).
470 €
3 hab. (Camp Perot), nou, cuina
tancada, pàrquing opcional
(Ref. 4030). 600 €
NEGOCIS (traspàs)
CARNISSERIA - XARCUTERIA,
(Andorra la Vella) totalment equipada a ple rendiment. Lloguer:
1.000 €
RESTAURANT (Andorra la Vella),
80 pax, en ple funcionament, se
cedeix societat. Lloguer: 1.130 €

VOLEU LLOGAR O VENDRE LA VOSTRA PROPIETAT
CONTACTEU-NOS

truca’ns
troba la teva llar

Ref. 02831 - eNCAMP - VILA

Pis d’1 dormitori, saló menjador amb cuina
americana. Pàrquing i traster. Sol i vistes tot el
dia. Preu: 85.000 €

73 20 20

Ref. 02877 - eNCAMP - fuNICAMP
Superf. 45 m², 1 habitació doble, 1 bany,
cuina, saló menjador amb cuina americana.
LLOGAT A 397 €/MeS. Preu: 60.000 €

www.eurofinques.com

NOVA ADREÇA:
Carrer Callaueta, 3. Andorra la Vella.
(A 50 metres sortida darrere Escale)

comercial@eurofinques.com

RECOMANATS

ANDORRA LA VELLA (Zona Escale)
ÀTIC, 3 hab., REFORMAT DE QUALITAT, 2 dobles i 1 individual, 1 bany,
armaris encastats, molt lluminós,
amb 2 terrasses (Ref. 3602). 725 €

INCLES-CANILLO (molt a prop de
pistes). Pis 1 hab., 40 m2, completament moblat, 1 bany, amb pàrquing.
Acabats de qualitat. (Ref. 3023)
75.000 € (OPORTUNITAT)

PRATS-CANILLO
Pis, 1 hab., saló menjador, 50 m2.
Obra nova amb acabats de primera
qualitat. Possibilitat de pàrquing i
guardaesquís (Ref. 3149). 96.000 €

ESCALDES-ENGORDANY (els Vilars)
74 m2. OPORTUNITAT
Pis de 3 hab., 2 banys, amb pàrquing
i traster (Ref. 3851).
195.000 € (negociables)

Andorra la Vella (Zona Pyrénées)
Habitatge exclusiu, zona privilegiada.
115 m2. NOU, A ESTRENAR ,115 m2. Pis de
4 hab., 2 banys (amb banyera hidromassatge), domòtica, cuina tancada molt àmplia,
pàrquing i traster (Ref. 4092). 499.500 €

ENCAMP (Mirador d’Encamp)
52 m2 OPORTUNITAT
Pis, 1 hab., 1 bany, MOBLAT, recentment reformat (Ref. 3802).
99.500 €

lloguers

www.finquesmarca.com

finquesmarca@andorra.ad
Av. de Joan Martí, 82 - AD200 encamp

Ref. 00992 - ANDORRA LA VeLLA SANTA COLOMA Pis, 2 habitacions, 1 bany,
cuina office i menjador exterior.
LLAR DE FOC. Preu: 112.000 €

Ref. 02797 - eNCAMP - CeNTRe
PIS, 3 dormitoris, saló menjador, cuina,
2 banys complets. Pàrquing i traster. SOL
I VISTES. TERRASSA. Preu: 169.000 €

Ref. 02821 - eSCALDeS-eNGORDANY
- VILARS Local de 60 m2 situat en
zona tranquil·la a la sortida d’EscaldesEngordany. Ideal per a despatx o per a
magatzem. OPORTUNITAT. PReu: 350 €
Ref. 02790 - ANDORRA LA VeLLA CèNTRIC Àtic dúplex en lloguer,
220 m2. 3 habitacions, saló menjador,
cuina. 2 banys, cuina, menjador. Terrassa,
pàrquing, cèntric. TOTALMENT MOBLAT.
PReu: 2.300 €
Ref. 02770 - eSCALDeS-eNGORDANY
- eSGLÉSIA 2 dormitoris, saló menjador,
cuina, safareig, bany. Pàrquing opcional
80 €. Calefacció elèctrica. PReu: 650 €

Ref. 02794 - eNCAMP - ARRIBeS

Pis, superfície 89 m², 2 habitacions (1 suite,
1 doble), 2 banys, cuina, menjador, traster,
2 garatges, altell. Preu: 169.000 €

Ref. 01075 - eSCALDeS-eNGORDANY eNGOLASTeRS Pis, 1 habitació doble, 1 bany
complet, cuina americana, safareig, menjador
exterior i pàrquing. Exterior. PIS D’1 DORMITORI A
ESCALDES-ENGORDANY. Preu: 105.000 €

Ref. 02871 - eNCAMP - PRAT De LA BARTRA
Pis, superf. 85 m², 3 habitacions, 2 banys, cuina,
safareig, menjador, porta blindada .
GRAN OPORTUNITAT! Preu: 100.000 €

Ref. 02872 - eNCAMP - PRAT De LA BARTRA

ÀTIC, 1 habitació doble, 1 bany, cuina, menjador,
sol i vistes. GRAN OPORTUNITAT!
Preu: 55.000 €

Ref. 02582 - eNCAMP - CeNTRe
Pis, 1 habitació doble, 1 bany, cuina,
menjador, ascensor, armaris. Amb mobles.
PReu: 325 € + 50 € A.C. CALefACCIó

Vols Vendre o
llogar el teu pis?

anuncia’t en aquest espai
Més informació al 80 88 88

Real Estate Brokers

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

www.tapiesrealestate.com
Tel.: +376 813 477

LocaL a EscaLdEs
pEr LLogar o vEndrE
Superfície: 375 m2.
Ideal per a gimnàs (totalment equipat), per a guarderia, oficines o magatzem.
directe de propietari
Tel.: 80 55 75

pIs En vEnda

rEF. 02877
EncaMp
(Funicamp)
superf. 45 m²,
1 habitació doble,
1 bany, cuina, saló
menjador amb
cuina americana.
LLogaT a
397 €/MEs
prEU: 60.000 €

Tel. 73 20 20
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ANDORRA LA VELLA I SANTA COLOMA
REF. 2302401: PARADES AL MERCAT DELS
MARGINETS BEN SITUADES. PREU: 300
EUROS
PÀRQUING A LA ZONA DE PRADA RAMON.
PREU: A PARTIR DE 80 EUROS
REF. 3620101: PÀRQ. PER A MOTO A LA
ZONA DE PRADA RAMON. AL COSTAT DE
CRÈDIT ANDORRÀ. PREU: 25 EUROS
REF. 2800201: PQ. DOCTOR MITJAVILA,
COSTAT HOTEL MÀGIC. PREU: 75 EUROS
REF. 3890101: PÀRQUING CÈNTRIC AL
C/ DE LA UNIÓ. PREU: 70 EUROS
REF. 3890103: DESPATX, 120 M2, CÈNTRIC,
AL C/ DE LA UNIÓ. PREU: 1.000 EUROS
REF. 2620001: PIS DE 2 HABITACIONS,
MOLT CÈNTRIC, PER LA ZONA DE L’ANDORRA 2000. PREU: 450 EUROS
REF. 2120301: LOCAL COMERCIAL, 150 M2,
SITUAT AL C/ ALZINARET. PREU: 600 EUROS

Ref. 02455 - eNCAMP - CeNTRe
3 habitacions (2 dobles, 1 individual),
1 bany, 1 bany auxiliar, cuina, menjador.
CÈNTRIC. PReu: 475 €
Ref. 01243 - eSCALDeS-eNGORDANY ZONA COMeRCIAL Despatx cèntric de
60 m2 situat en primera planta. Acabats de
qualitat i nou, a estrenar. PReu: 900 €
Ref. 00859 - eNCAMP - HORT De GODÍ
PLANTA BAIXA. 2 habitacions, 2 banys,
cuina tancada, safareig, pàrquing i traster.
30 m2 de JARDÍ. PReu: 600 €
Ref. 00869 - eSCALDeS-eNGORDANY
1 habitació doble, 1 bany, cuina,
menjador, terrassa, traster,exterior,
assolellat, cuina americana. PReu: 550 €
Ref. 02253 - eNCAMP - CeNTRe
Despatx comercial. Despatx en lloguer al
centre d’Encamp. MOBLAT. PReu: 475 €

ENCAMP PIS DE 2
HABITACIONS, 1 BANY, SENSE
MOBLES, AMB BALCÓ I PQ.
MOLT BEN SITUAT AL CENTRE
D’ENCAMP.
PREU: 450 € TEL: 321 248

BUSQUES
PIS?

ESCALDES-ENGORDANY
PÀRQUING A L’AV. FENER. PREU A PARTIR
DE 65 EUROS
REF. 2020403: ESTUDI TOTALMENT MOBLAT, CÈNTRIC, A LA ZONA DEL DON DENIS. PREU: 350 EUROS
REF. 2300102: PIS, 1 HABITACIÓ, SENSE
MOBLES, AMB BALCÓ, DAVANT DE LES
PISCINES MONTANYA. PREU: 375 EUROS
REF. 2650004: PIS, 1 HABITACIÓ, AMB MOBLES, A LA ZONA DELS SEMÀFORS DELS
VILARS. PREU: 350 EUROS
REF. 4560002: LOCAL, 350 M2, DAVANT
PISCINES ESCALDES. PREU: 1.200 EUROS
ENCAMP
REF. 3340101: ESTUDI A HORT DE GODÍ.
PREU: 250 EUROS
REF. 4060101: PIS, 1 H., AMB MOBLES
O SENSE, AMB BALCÓ, ZONA MIRADOR
D’ENCAMP. PREU: 300 EUROS

806 266
REF. 9990127: PIS. 1 HAB., A LA CTRA. DE
LA BARTRA. PREU: 300 EUROS
REF. 2800001: PIS, 2 HABITACIONS, CÈNTRIC, AMB BALCÓ, PQ. PREU: 450 EUROS
REF. 2920001: PIS DE 2 HABITACIONS,
PÀRQUING I TRASTER, ZONA PEDRAL.
PREU: 450 EUROS
PÀRQUING CÈNTRIC AL COSTAT DEL XOCOLATÍ. PREU: 60 EUROS
REF. 4220102: PIS DE DOS HABITACIONS
MOBLAT, AMB PÀRQUING, A LA ZONA DEL
FUNICAMP. PREU: 550 EUROS
LA MASSANA
REF. 9990109: PIS, 1 HABITACIÓ, AMB
MOBLES, CUINA-MENJADOR, TOT EXTERIOR, AMB PÀRQUING, ZONA SISPONY. PREU:
550 EUROS
REF. 2250001: CASA ADOSSADA DE 2
HABITACIONS, JARDÍ I BOX. PREU: 950
EUROS

Descobreix tota la nostra oferta a www.acg.ad
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La teva casa a Andorra
LLOGUER

LLOGUER
DE
TEMPORADA

VENDA

sOLDeU

Ref. 00801

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

LA MAssAnA. REF. 00818
Pis cèntric a la Massana de 90 m²,
3 habitacions, cuina, 2 banys,
balcó, pàrquing inclòs.
Preu: 550 €/mes

Àtic dúplex, nou, saló menjador amb
cuina equipada.
2 habitacions dobles, 2 banys,
armaris encastats, plaça
d’aparcament.

Preu: 160.000 €
CANILLO
Pis moblat i equipat.
1 habitació i 1 bany.

LA MAssAnA. Ref. 00020
Pis de 55 m², 1 hab. doble, 1 bany,
tots els electrodomèstics, traster
i garatge INCLOSOS. ELS 2 PRIMERS MESOS NOMÉS ES PAGA LA
MEITAT DEL LLOGUER!!!
Preu: 395 €

A partir de 450 €

InCLes. Ref. 1241
Pis de 98 m² MOBLAT, ampli saló
menjador amb llar de foc i sortida
al balcó, cuina semioberta, 3 habitacions dobles, 2 banys, 2 places
d’aparcament i traster.
PREU: 900 €/mes

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

VENDA 339 790
LLOGUER 328 160

391 536 - 839 900

www.immobiliariatandem.com

lloguer

VendA

AndorrA lA VellA. Pis, 1 dormitori,
moblat i equipat, molt maco i espaiós, edifici
sense ascensor. 2a planta. Preu: 450 €
AndorrA lA VellA. Pis de 2 dormitoris
amb un bany gran, saló menjador, amb
balcó, amb calefacció inclosa i aigua. 590 €
Centre d’AndorrA lA VellA. Pis de
3 dormitoris, 1 bany, cuina separada amb
calefacció inclosa, molt lluminós, molt
cèntric, edifici sense ascensor i sense
pàrquing. Preu: 650 € amb calefacció inclosa.
sAntA ColomA. Pis de 3 dormitoris,
1 bany, cuina tancada, calefacció inclosa,
sense ascensor, sense pàrquing. Preu: 450 €

ordino
Pis de construcció recent amb 2 dormitoris, 2 banys, amb vistes, 2 places
d’aparcament i traster.
Preu: 185.000 €
lA mAssAnA. CÈntriC
Pis reformat amb 1 dormitori, cuina
separada, balcó i pàrquing. 135.000 €
terrenY A les sAlines
EDIFICABLE, 380 m2, ASSOLELLAT.
PREU: 150.000 €
terrenY A AnYÓs
ZONA PER URBANITZAR 705 m2
ZONA RESIDENCIAL 150.000 €.
ORDINO - POBLE
Edificació recent, pis de 79 m2 de 2
dormitoris, 2 banys, safareig, cuina

office, saló menjador amb llar de foc,
parquet, terrassa de 7 m2, 2 places
d'aparcament i traster.
Preu: 210.000 €
ArinsAl
Pis d’obra recent de 2 dormitoris,
1 bany, cuina tancada equipada amb
terrassa de 70 m2 + pàrquing i traster.
Preu: 248.000 €
ordino
Al costat dels col·legis. Pis nou, a
estrenar, amb 140 m2 de jardí,
120 m2 d’habitatge, vistes panoràmiques, assolellat, 3 dormitoris, 2
banys, tot exterior, saló menjador
amb llar de foc, 2 places de pàrquing.
Preu: 450.000 €

immobiliariatandem@gmail.com

Immobiliària:

tel.

835 800

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

Busquem
xalets en
venda i/o
lloguer a totes
les parròquies
tenim clients
esperant
la vostra
propietat!

Tot tipus de serveis i reformes, fusteria, electricitat , lampisteria, pintura. Neteja i planxat
a domicili. Subministrament de llenya.

FEINA

RESTAURANT
CA LA CONXITA
cerca:

noia rentaplats amb
coneixements de cuina
interessades, truqueu al
tel. 829 948

Es Busca sEcrEtÀria
administrativa pEr
a consultori
cv: consultoriee35@gmail.com
o bé truqueu al 37 27 70

LA VEU DEL POBLE cerca:

COMERCIAL
Requerim:
- Nacionalitat andorrana o permís de
residència i treball.
- Persona dinàmica i amb do de
gents.
- Bona presència.
- Capacitat de treballar en equip.
- Experiència comercial.
- Català i castellà, es valoraran altres
idiomes.
- Vehicle propi.

(Ref. Veu del Poble)
Oferim:
- Contracte inicial de 3 mesos,
prorrogable.
- Incorporació immediata.
- Sou fix més variable, en funció de
la vàlua.
- Formar part d’una empresa sòlida i
en expansió.

Interessats, envieu CV al departament de RRHH, indicant
la referència, a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.com
o bé envieu fax al número 73 73 79.

Pizzeria Angelo Sant Julià, líder del sector a Andorra,
selecciona per al seu establiment:

GERENT DE LOCAL A SANT JULIÀ DE LÒRIA
Perfil:
• Experiència prèvia d’almenys 3 anys en tasques de gerència o maître de restaurant.
• Garantir l’excel·lència en el servei i l’atenció al client al seu local.
• Formació en TEAT o tècnic superior de restauració, de preferència.
• Català i castellà parlats, es valorarà francès i anglès.
• Experiència prèvia en tasques similars.
• De 30 a 45 anys d’edat.
• Necessitat de vehicle propi.
S’ofereix:
• Incorporació immediata a un equip jove i dinàmic.
• Estabilitat i àmplies possibilitats de creixement a la companyia.
Si hi estàs interessat, envia’ns un correu electrònic amb el teu curriculum vitae a
l’adreça rrhh@cibusgroup.com o posa’t en contacte al tel. 742 270

classificats
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Edicte
Edicte del 17-11-2015 per contractar una persona per ocupar una plaça de cap de Control de Gestió dins
la Direcció de Planificació i Control.
Per acord del Consell d'Administració de Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) de data 17 de novembre de
2015, es vol procedir a contractar un/a cap de Control de Gestió dins la Direcció de Planificació i Control,
amb contracte de durada determinada de 2 anys i amb possibilitat de reconversió a indefinit.

Rentaplats i monitors
de patis i menjadors
per escoles
Requisits:
- Permís de treball
o nacionalitat andorrana.
- Experiència demostrable
en feina similar.
- Disponibilitat
de 12 h a 16 h.
Oferim:
- Festa el cap de setmana.

Informàtic
Requisits:
- Permís de treball
o nacionalitat andorrana.
- Català, castellà, francès
i anglès parlats i escrits
correctament.
- Experiència demostrable
en BENCHMARK
i HADWARE.
Oferim:
- Incorporació immediata.
- Feina fixa.

Dependenta per A feina
temporal
Requisits:
- Imprescindible permís
de treball o nacionalitat
andorrana.
- Experiència en feina
similar.
- Català parlat correctament.
- Bona presència i do de
gents.
Oferim:
- Incorporació immediata.

Les condicions que es requereixen per a l'atribució de la plaça són:
• Nacionalitat preferentment andorrana.
• Bàtxelor en Ciències Econòmiques o en Administració i Direcció d’Empreses, o formació equivalent.
• Experiència mínima de cinc anys en un lloc de controller, o en un altre lloc similar en què s’hagin
desenvolupat les activitats d’anàlisis de rendibilitat de projectes, comptabilitat de costos, i implementació i seguiment dels principals indicadors de gestió del negoci.
• Coneixements de SAP o ERP similar.
• Experiència en eines de reporting i anàlisis de dades (Business Warehouse, Business Object...).
• Domini del paquet Office, amb nivell expert d’Excel.
• Persona dinàmica, amb capacitat d’anàlisi i orientada a resultats.
• Idiomes: català, castellà i francès.
Es valorarà també:
• Màster o postgrau en control de gestió.
• Capacitat de lideratge i de treball en equip, atès que haurà de participar en projectes transversals
dins de l'organització i coordinar-los.
• Bon nivell d’anglès.
Les funcions principals d’aquest càrrec són:
• Disseny del model de costos de l’empresa, aportant i implantant millores.
• Reporting analític.
• Coordinar el procés d’elaboració del pressupost i les revisions periòdiques.
• Anàlisi econòmica dels projectes i nous models de negoci impulsats per altres àrees.
• Seguiment i control dels principals KPI’s de negoci.
Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud fent referència explícita al lloc de treball per a
l’àrea de Control de Gestió, acompanyada d’un curriculum vitae, d’un certificat mèdic, d’un certificat de
bona conducta, d’una fotografia, dels justificants dels diplomes obtinguts i d’una fotocòpia del passaport,
al Departament de Gestió de Persones de Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA), avinguda de la Bartra, s/n,
d’Encamp, fins a trenta dies naturals a comptar des de la data de publicació de l’edicte al BOPA.
Al Departament de Gestió de Persones es facilitarà qualsevol informació o aclariment complementaris.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Encamp, 17 de novembre del 2015
Publicat al BOPA núm. 87 del 23 de desembre de 2015

Es necessita recepcionista
per a hotel situat al centre
Edat a partir de 35 anys, que sàpiga
parlar o defensar-se en tres idiomes,
bona presència i experiència en
atenció al públic.
Es requereix tots els papers
de treball en regla .
Envieu currículum amb foto a
publicitat@bondia.ad

Busquem noies per A
feines de neteja amb
carnet i cotxe propi
Oferim treball fix i també hores
puntuals.
Interessades, envieu CV a
dishome.andorra@gmail.com o bé
passeu per la botiga DISHOME, c.
Callaueta, 15, Andorra la Vella, de
10.00
a 14.00 i de 16.00 a 20.00.

SELECCIONA:

ADMINISTRATIUS/IVES
Requisits:
Estudis mínims, Grau Superior de FP administratiu o equivalent.
Català, castellà i anglès parlats i escrits perfectament.
Disponibilitat horària.
Informàtica a nivell d’usuari avançat.
Experiència demostrable en tasques administratives en alguna de les àrees
de Màrqueting, Recursos Humans i/o Comptabilitat.
Oferim:
Incorporació immediata.
Formació a càrrec de l’empresa.
Sou segons vàlua del candidat.
INTERESSATS ADRECEU CURRICULUM VITAE AMB FOTOGRAFIA A:
TAG SYSTEMS SA Dept. de RRHH, ctra. de la Comella, 49, Andorra la Vella,
o bé truqueu al 879 600 (fax. 879 606) e-mail: rrhh@tagsystems.net
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Restaurant d’Escaldes-Engordany busca

Cambrer/a

amb experiència demostrable, es valorarà
que parli català, castellà i francès.
Disponibilitat immediata.
Envieu CV a: info@marquetandorra.com
Restaurant d’Escaldes-Engordany busca

cerca:

Xef de Cuina i Maître
per a restaurant bufet
Experiència demostrable
en aquest servei.
Possibilitat de tramitar el permís
de treball.
Incorporació immediata.

rentaplats

Necessitem una persona neta i organitzada
per treballar a mitges jornades (de 20.00
a 00.00 h). Disponibilitat immediata.
Envieu CV a: info@marquetandorra.com

Supermercat al pas
de la casa cerca
personal masculí
- Reposadors de dilluns a divendres.
- Caixers (nivell bàsic de francès),
amb bones condicions laborals
i econòmiques.
Interessats, truqueu al tel. 856 727

Envieu CV a: rrhh@hotelprincesaparc.com

Envieu CV: comercfercas@gmail.com

INCORPORACIÓ IMMEDIATA

Se selecciona Administrativa
amb FP + italià + anglès,
per organitzar agenda de
set persones, gestionar
despeses i facturació.
Envieu CV a account5@igmasa.com

Per a la nostra empresa de Seguretat, cerquem

COMERCIAL
Requerim
• Experiència en captació i gestió de cartera de clients.
• Imprescindible coneixements del sector i del mercat andorrà.
• Alta orientació al client i als resultats.
• Castellà i català parlats i escrits.
Oferim
• Incorporació immediata.
• Interessants condicions laborals.
• Possibilitat de desenvolupament professional.
• Formació a càrrec de l’empresa.
Les persones interessades, deixeu les vostres dades a la nostra
borsa de treball, a www.pyrenees.ad/ca/llistat-ofertes-de-treball.

Empresa comercial
d'àmbit internacional
selecciona:

Administrativa/Comptable
a mitja jornada
Salari a convenir.

REQUERIM
• Permís de residència i treball.
• Coneixements d’Office i comptabilitat.
• Organitzada, dinàmica i responsable.
• Imprescindible amb idiomes: català, castellà i anglès,
parlats i escrits.
• TASQUES: gestió de cobraments, facturació, gestió de
proveïdors i clients, assistència en màrqueting.
• Es valorarà experiència prèvia.
• Incorporació immediata.
Interessades, envieu CV a: rrhh@recyprojects.com

Restaurant cÈntric
busca

ajudant de
cuina i cambrer
interessats, enviEU cv
a katycampoy@teddy.es
o truqueu al telèfon
652 431 i demaneu per Katy

Selecciona:

CAP DE MAGATZEM
Requisits
- Experiència en lloc similar

CAMBRERS DE RESTAURANT/BAR
CUINERS
CAMBRERES DE PISOS
Requerim:
• Experiència en lloc similar, en hotels de 4-5*.
• Anglès i francès parlats (llocs d’atenció al client).
• Bona presència.
• Persones afables, acostumades a donar qualitat de servei al client.
• Es valorarà coneixements d’estàndards de qualitat de Leading
Hotels o marques similars.
Oferim:
• Formació a càrrec de l’empresa.
• Facilitats d’allotjament
Si teniu nacionalitat andorrana o permís de residència i treball andorrà,
envieu el vostre CV a dir.rrhh@sporthotels.ad o bé al fax +376 870 592.
També podeu trucar al telèfon 870 590.

- Carnet de conduir
Oferim
- Incorporació immediata
- Retribució segons vàlua personal

Interessats, truqueu al telèfon
80 33 33

Busques o ofereixes un
lloc de treball?
Anuncia’t en aquest espai
Més informació al 80 88 88

Selecciona home/dona:

personal de vigilància
Requisits:
- Permís de treball o nacionalitat andorrana
- Permís de conduir
- Català i castellà
- Bona presència
Oferim incorporació immediata
Interessats/ades, envieu CV
a vipsa@vipsa.ad

classificats

DivenDres, 15 De gener Del 2016

CREIXENT JUNTS

25

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

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PERSONAL
PROGRAMADORS .NET
Empresa líder en el sector desitja augmentar
la seva plantilla de programadors.
Si ets jove, dinàmic i t’agrada treballar en equip, aquest és el teu
lloc de treball.
T’encarregaràs de desenvolupar aplicacions informàtiques
d’acord amb les directrius i la planificació establertes pel cap de
projectes a fi d’aconseguir el resultat esperat pel client.

OPERARI DE MANTENIMENT

Per a edificis situats a Canillo i la
vall d’Incles. S’encarregarà de la
neteja i el manteniment dels edificis.
Imprescindible vehicle propi.
Imprescindible castellà i anglès
i/o francès a nivell alt.

Imprescindible experiència mínima de 2 anys en programació
.NET

Incorporació immediata.

Català i castellà parlats i escrits, es valoraran altres idiomes.
Incorporació immediata.

S’encarregarà de l’atenció al client i la recepció de cotxes, a més
de la venda de diferents accessoris per a l’automòbil.
Persona amb alta orientació al client, dinàmica, organitzada,
rigorosa i amb bona presència.
Es valoraran molt positivament els coneixements en el sector.
Imprescindible nivell alt de català, castellà i francès, es valorarà
l’anglès.
Imprescindible disposar de permís de conduir

Imprescindible experiència mínima de
3 anys com a comercial, preferiblement
amb coneixements del sector.
Imprescindible català, castellà i francès
alts a nivell oral i escrit.
Persona organitzada, amb alta orientació
a resultats i orientació al client.

S’encarregarà de les responsabilitats
relacionades amb la comunicació: xarxes
socials, publicitat, màrqueting i promoció
comercial, així com de l’organització
d’esdeveniments, rodes de premsa,
comunicats, etc.
Pensem en un especialista amb una alta
capacitat comercial i domini d’idiomes
per representar l’empresa tant a escala
nacional com internacional.

Incorporació immediata.

CAP COMPTABLE

DIRECTOR DE NEGOCI

Per a empresa líder en el seu sector.

Per a important empresa de distribució al país. S’encarregarà
de la negociació amb grans comptes, anàlisis de dades i
control de processos, així com de la definició de l’estratègia de
vendes i gestió i motivació de l’equip comercial. Imprescindible
experiència mínima de 5 anys en lloc de treball similar, així
com formació superior. Bon nivell de català i castellà, així com
anglès i/o francès. Nivell avançat d’Excel. Pensem en una
persona amb alta capacitat de negociació, orientació al negoci
i alta orientació comercial. Incorporació immediata.

S’encarregarà de tasques comptables
en general així com de la supervisió
de l’equip de treball. Imprescindible
formació comptable i experiència en el
lideratge d’equips. Necessari nivell alt
de català, castellà i francès tant orals
com escrits. Pensem en una persona
organitzada, metòdica i amb capacitat
de lideratge.
Incorporació immediata.

PERSONAL D’ATENCIÓ AL CLIENT
A MITJA JORNADA
S’encarregarà de l’atenció al client i la
venda a més de tasques administratives
en general. Persona polivalent,
responsable i amb ganes d’aprendre,
imprescindible que disposi de permís
de conduir.

Incorporació immediata.

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

PROFESSORA D’ANGLÈS NATIVA

PROGRAMADORS COBOL
I JAVA

CAP DE COMUNICACIÓ
I MÀRQUETING

RECEPCIONISTA DE TALLER
Per a important concessionari de cotxes del país.

COMERCIAL DE VEHICLES
Per a important grup empresarial del
país.

Per donar classes d’anglès a dues nenes
de 9 anys en casa particular.
S’ofereix jornada de 40 o 20 hores
setmanals.
Persona amb experiència demostrable
com a professora.

Per a important consultoria del país.
S’encarregarà de les tasques pròpies del
lloc del treball.
Persona responsable, amb alta
orientació al client i capacitat de treball
en equip.
Incorporació immediata.

TÈCNIC COMPTABLE
S’encarregarà de totes les tasques
relacionades amb la comptabilitat de
proveïdors. Persona dinàmica, amb
alta capacitat d’anàlisi i rigorositat.
Necessària experiència mínima de
3 anys en departament comptable.

FARMACÈUTIC/A
Per a important grup farmacèutic
del país.
Imprescindible cinc anys d’experiència.

Si teniu nacionalitat andorrana o permís de residència i treball andorrà,
envieu el vostre CV a dir.rrhh@sporthotels.ad o bé al fax +376 870 592.
També podeu trucar al telèfon 870 590.

Persona jove amb bona presència, alta
orientació al client i capacitat de treballar
en equip.
Incorporació immediata.

OPERARI DE MAGATZEM
QUALIFICAT PER A TORN DE NIT
Per a important distribuïdor del país.

Incorporació immediata.

La seva principal responsabilitat serà contactar amb
els clients de la nostra cartera, per donar-los suport
i ensenyar-los a utilitzar diferents eines per a la presa
de decisions.
Requisits
Experiència prèvia en vendes telefòniques
Coneixement d’anàlisi tècnica
Capacitat de treballar sota pressió
Coneixement d’anglès, parlat i escrit
Excel·lent capacitat resolutiva i comunicativa
Capacitat de lideratge
Oferim
Treball estable de dilluns a divendres de 10 h a 19 h
Ambient de treball dinàmic i ple de desafiaments
Formació inicial
Incorporació immediata
Salari fix més variables per objectius

Envieu CV rrhh.sequoia@gmail.com

a qui apassioni la seva feina.
S'ofereixen bones condicions
i bon ambient de feina.

Oferim:
• Contracte indefinit.
• Formació a càrrec de l’empresa.

Imprescindible català i francès a nivell
oral alt.

Incorporació immediata.

eStiliSta qualificada

Requerim:
• Experiència en lloc similar, en hotels de 4-5*.
• Anglès i francès parlats.
• Bona presència. Persones afables, acostumades a donar qualitat
de servei al client.
• Es valorarà coneixements d’estàndards de qualitat de Leading
Hotels o marques similars.
• Carnet de conduir.
• Es valoraran coneixements d’Opera per al lloc de recepció.

Experiència mínima de 2 anys en botiga.

Incorporació immediata.

Saló de peRRuqueRia
i eStètica
a Andorra la Vella, busca

RECEPCIONISTA DE NIT
GRUM

VENEDOR/A
Per a important grup empresarial del
país.

Imprescindible català i castellà,
es valoraran francès i/o anglès.

Consultors per al Departament
de Fidelització de Clients

Les persones interessades han d’enviar el curriculum
vitae indicant el perfil ofert a l’adreça electrònica:
rrhhand@julia.ad

Incorporació immediata.

Persona polivalent que s’haurà
d’encarregar de tasques relacionades
amb l’atenció i l’assessorament al client,
la confecció de fórmules magistrals, etc.

Empresa multinacional especialitzada en venda de
productes en línia, busca

Requerim: Formació de FP Administratiu,
imprescindible francès parlat i escrit. Domini
d’ofimàtica a nivell d’usuari i capacitat de
treball en equip. Es valorarà coneixements i/o
experiència en l’àmbit comercial.

S’encarregarà de gestionar i dirigir
l’equip de cuina així com de les
compres, l’optimització de recursos,
la confecció de menús i la carta, etc.
Imprescindible experiència mínima
de 3 anys en lloc de treball, així com
coneixements de cuina casolana
moderna.

Imprescindible experiència en magatzem
gestionat per terminals informàtiques i
que sàpiga portar maquinària pesada de
magatzem. Persona responsable i amb
alta capacitat de treball en equip.

EL TEU OBJECTIU, LA NOSTRA RAÓ DE SER

ADMINISTRATIU/IVA

XEF DE CUINA
Per a hotel situat a Andorra la Vella.

Envieu currículum a
annadoguez@andorra.ad o truqueu
al 86 32 24, a l'atenció d'Alba.
Hotels de 4 i 3 estrelles
d'Escaldes busquen

cambrErs/Es

pEr a tEmporada d’HivErn
Es requereix:
- permís de treball
- mínim 1 any d'experiència en
càrrec similar
Envieu currículum a
restauracio@hotelcosmos.ad,
restauracio@hotelcarlemany.ad
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IMPORTANT CENTRE COMERCIAL DEL PAÍS CERCA:

DIRECTOR/A
REQUISITS MÍNIMS:

-Edat: 28 a 45 anys
-Català, Francès, Castellà
-3 anys d’experiència en tasques similars, dins del sector comercial.
-Bona presència
-Es valorarà experiència en el tracte amb clients i personal a càrrec
-Busquem persones positives i dinàmiques amb alta implicació
comercial orientat a les compres i al client.

PRINCIPALS RESPONSABILITATS:

- Gestió de la botiga en l’àmbit organitzatiu i operatiu
- Formació i desenvolupament dels seus col·laboradors.
- Orientació al client
- Gestió de compres

Incorporació immediata
Interessats enviar currículum a:
Dpdgc@hotmail.com

El lideratge del sector
hoteler passa per la
qualitat dels nostres serveis
i pel nostre equip humà

HOTEL HOLIDAY INN a Andorra la Vella selecciona:
SEGON MAÎTRE DE RESTAURANT
Es requereix un mínim d’experiència com a
responsable de sala i coneixements per assumir
les funcions del maître en absència d’aquest.
Bona presència, do de gents
i coneixements de servei de restaurant,
de bufet i esdeveniments especials.
CAMBRERES D’HABITACIONS
Amb experiència en neteja d’habitacions d’hotel
i edat entre 25 i 40 anys.
CUINER
Per a la temporada d’hivern, per fer hores extres.
Requisits: Experiència demostrable i permís de
residència i treball vigent.
Interessats, truqueu al 874 444
i pregunteu pel Sr. Rafael o envieu CV
a direccioholidayinn@plazandorra.com.

www.plazandorra.com

HOTEL PLAZA a Andorra la Vella selecciona:

CAMBRERES D’HABITACIONS
Amb experiència en neteja d’habitacions
d’hotel i edat entre 25 i 40 anys.
CAMBRERS DE RESTAURANT
Amb experiència tant en servei de restaurant
com de cafeteria, bona presència i do de gents.
Requisits: permís de residència i treball vigent.
Interessats, truqueu al 874 444
i pregunteu pel Sr. Xavier o envieu CV
a direccioplaza@plazandorra.com.

HOTEL MU PLAZA a la Cortinada
selecciona personal per a la temporada:

HOTEL SKI PLAZA a Canillo selecciona:

CAMBRERA D’HABITACIONS
Amb experiència en neteja d’habitacions d’hotel.
Per a mitja jornada o jornada sencera. Horari a
convenir.

CAMBRERS DE RESTAURANT
Amb experiència tant en servei de restaurant
com de cafeteria, bona presència i do de
gents.

Preferentment amb permís de treball.

Preferentment amb permís de treball.

Interessats, truqueu al 749 020 o envieu CV
a direcciomu@plazandorra.com.

Interessats, truqueu al 739 444
i pregunteu per la Sra. Raquel.
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DivenDres, 15 De gener Del 2016

27

Perfumeria Júlia selecciona per a les seves botigues

Venedores
per a

Andorra, Escaldes-Engordany i Pas de la Casa
Si t’apassiona el món de la perfumeria i la cosmètica, vine a formar part d’una
de les empreses de major prestigi a escala internacional, referent en el seu sector,
integrant-te en equips altament qualificats en contínua formació i creixement.
Es requereix
- Català, castellà i francès.
- Persona activa amb iniciativa i capacitat de treball en equip.
- Tracte agradable.

Oferim
- Incorporació immediata, interessants
condicions econòmiques i laborals.
- Contracte indefinit amb jornada
completa.

Les persones interessades han d’enviar el curriculum vitae a l’adreça electrònica:
rrhhand@julia.ad

BOTIGA DE MODA
SELECCIONA

VENEDOR/A
amb experiència

Indispensable català
i castellà
(es valorarà altres idiomes)
Envieu curriculum vitae a:

rrhh.ab@andorra.ad

cerca personal per al servei
d’admissió
requisits
• Català i castellà parlats
• Major de 18 anys
• Nacionalitat andorrana o permís de
treball
s’ofereix
• Incorporació immediata
• Contracte indefinit
• Dos dies de festa setmanal
Interessats, truqueu al tel. 807 120 o envieu el CV a bingostars@andorbingo.com

VEHICLES

MOTOR ESPAI

OFERTA RODES DE NEU
145/80R13 Polaris 3 Barum

35 €

165/65R14 Polaris 3 Barum

44 €

165/70R14 Polaris 3 Barum

40 €

185/60R14 Polaris 3 Barum

45 €

195/65R15 Polaris 3 Barum

46 €

205/55R16 Polaris 3 Barum

68 €

225/45R16 Polaris 3 Barum

99 €

II MOLTES
MOLTES MÉS
MÉS OFERTES
OFERTES
Av. d’Enclar, 50
Santa Coloma
Principat d’Andorra
vda.skoda@andorra.ad
Tel. (376) 89 00 00

Skoda Spaceback
1.6 TDI 116 cv Tour de France

- 3.000€

Abans: 20.700€
Ara: 17.700€
Motor Espai
Av. d’Enclar, 50 Santa Coloma
890 000
vda.skoda@andorra.ad
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Oci
MUSEUS
- Museu Casa d’Areny-Plandolit
Ordino.
Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a
14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.
Tel.: +(376) 836 908. Fax: +(376) 839 660 ·
casa_plandolit@govern.ad
- Centre d’Art d’Escaldes-Engordany
Av. Carlemany, 30 (edifici de l’antic cinema
Valira), AD700 Escaldes-Engordany.
Tel.: 802 255 i 890 875.
www.e-e.ad · http://www.e-e.ad
- Museu Siadristyi - Museu de la Miniatura
Edifici Maragda - Ordino.
Tel.: +(376) 838 338 · Fax: +(376) 826 031.
azorzano@andornet.ad
www.siadristymuseu.com
- Museu Nacional de l’Automòbil
Encamp.
Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h
a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.
Tel. i fax: +(376) 832 266.
museu_automobil@govern.ad
- Museu Postal d’Andorra
Ordino.
Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h
a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.
Tel.: +(376) 839 760 · Fax: +(376) 839 660.
casa_plandolit@govern.ad
- Museu Casa Cristo
Horari: de dimarts a dissabte de 9.30 h a
13.30 h i de 15.00 a 18.30 h. Diumenge
tancat.
Carrer dels Cavallers, 2. Encamp.
Tel.: +(376) 833 551.
casacristo@encamp.ad · www.encamp.ad
- Casa Rull
Carrer Major, Sispony.
Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a
14.00 h
i de 15.00 h a 20.00 h.
Tel.: +(376) 836 919 · Fax: +(376) 835 419.
casa_rull@govern.ad
- Casa de la Vall
Carrer de la Vall. Andorra la Vella.
Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h
a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. Tel.: 829
129. Entrada gratuïta.
- Farga Rossell, Centre d’Interpretació
del Ferro
Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h
a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.
Tel.: 829 129, 835 852 · Fax: 835 857.
farga_rossell@govern.ad
- Museu del Tabac
Antiga Fàbrica Reig, c/ Dr. Palau, 17, Sant
Julià de Lòria.
Informació i reserves: Tel. 741 545.
- Museu del Perfum
Av. Carlemany, 115, 1a planta.
Escaldes-Engordany.
Horari: de dimarts a divendres de 10.00 h
a 13.00 h i de 16.00 a 20.00 h. Dissabte de
10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h. Diumenge de 10.00 h a 14.00 h. Dilluns tancat.
Tel.: 801 926.
www.julia.ad
- Museu d’Art Sacre Santa Eulàlia
Encamp, església parroquial de Sta. Eulàlia.
Tel.: 831 135.
- Museu de la Moto
Horaris: De dilluns a dijous de 10.00 h a
13.30 i de 15.00 a 19.00 h. Divendres de
10.00 h a 13.30 h i de 15.00 a 19.30 h. Dissabte, diumenge i festius, de 10.00 a 13.30
h i de 15.00 a 20.00 h.
Tel.: 853 444 - www.m2r.ad
- Arxiu monogràfic tecnicoortopèdic
Flaqué
C/ Doctor Nequi, 6 - local 14 BIS La Fira,
AD500 Andorra la Vella.
Telèfon: (+376) 850 373.
- Santuari de Meritxell
Horari: dilluns de 9.00 a 13.00 h; de dimarts
a dissabte de 9.00 a 13.00 h i diumenge
tarda tancat. Telèfon i fax: 851 253.
- Centre d’Interpretació Andorra Romànica
Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a
14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.
Telèfon i fax: 839 555.
Andorra_Romanica@govern.ad
- MW - Museu de l’Electricitat
Av. de la Bartra s/n. Encamp. Tel.: (+376)
739 111. www.museumw.ad. museumw@
feda.ad.
Horaris: de dimarts a dissabte de 9.30 h a
13.30 h i de 15.00 h a 18.30 h.
Diumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h.
- Centre de la Natura
Casa Masover, la Cortinada.
Tel.: 849 849. centrenatura@andorra.ad.
Horaris de maig a juny i de setembre a
novembre: de dimarts a divendres de 10.00
h a 13.00 i de 15.00 a 17.00. Dissabte: de
10.00 a 13.00 i de 15.00 a 18.00 h. Juliol
i agost: de dimarts a dissabte de 10.00 a
14.00 h i de 16.00 a 19.00. Festius: de 10.00
h a 14.00 h.

Qui ha dit que el cinema és una cosa de tardes?

MATINALS ALS CINEMES
ILLA CARLEMANY!

Sessions per a nens i adults a partir de les 11:30 h.

Segueix-nos:

Més informació: www.cinemesilla.com

CARTELLERA
LA CHICA DANESA

fundar una dinastia de negocis i es converteix
en la matriarca familiar per dret propi.

Drama basat en la veritable història d’una parella d’artistes danesos, Einar i Gerda Wegener. La vida d’aquest matrimoni va fer un gir
quan Einar va substituir la model femenina
que la seva dona, Gerda, havia de pintar.

STEVE JOBS
Biopic del mític empresari i programador informàtic Steve Jobs (1955-2011), centrat en
l’època en què va llançar els tres productes
icònics d’Apple.
PALMERAS EN LA NIEVE

LA CHICA DANESA
Dv: 17.30, 19.50, 22.15
Ds i dg: 17.15, 19.45, 22.45
LOS ODIOSOS OCHO
Dv: 18.00, 19.00, 22.00
Ds i dg: 12.15, 16.00, 18.15, 19.30, 22.15
JOY
Dv: 20.15, 22.30
Ds i dg: 17.45, 20.15, 22.45
STEVE JOBS
Dv: 17.45. Ds i dg: 15.45
PALMERAS EN LA NIEVE
Dv: 18.30, 22.15
Ds i dg: 12.30, 19.15, 22.15

LOS ODIOSOS OCHO

Anys després de la guerra de secessió, una
diligència avança a tota velocitat per l’hivernal paisatge de Wyoming. Els passatgers, el
caça-recompenses John Ruth i la seva fugitiva Daisy Domergue, intenten arribar ràpidament al poble de Red Rock, on Ruth, conegut
en aquests indrets com el Botxí, entregarà Domergue a la justícia.
JOY
Relata la història d’una família a través de
quatre generacions. Una noia aconsegueix

Any 1953. Dos germans viatgen des dels Pirineus fins a la colònia espanyola de Fernando Poo, una terra llunyana i exòtica a Guinea
Equatorial, per treballar en una plantació de
cacau.

CARLITOS Y SNOOPY, LA PELÍCULA
Ds i dg: 11.30, 13.30, 15.30

CARLITOS Y SNOOPY, LA PELÍCULA
Snoopy s’embarca en una gran missió com a as
de l’aviació per enfrontar-se al seu enemic, el
Baró Roig. Mentrestant, Carlitos Brown també viurà la seva aventura.

EL VIAJE DE ARLO
Ds i dg: 11.45, 13.45, 15.45

STAR WARS - EL DESPERTAR DE LA FUERZA
Setena entrega de la saga de La guerra de les
galàxies. Trenta anys després de la tornada del
Jedi, la galàxia encara està en guerra.

STAR WARS - EL DESPERTAR DE LA FUERZA
Dv: 22.00
Ds i dg: 12.00, 16.15, 22.00

EL VIAJE DE ARLO
¿Què hauria passat si l’asteroide que va canviar per sempre la vida a la Terra no hagués
impactat al planeta i els gegantins dinosaures
no s’haguessin extingit?

La Casa del Matalàs (antiga Casa&Colors)
C./ Callaueta, 22. Tel.: 860 105
[De dilluns a dissabte]
Abans 795 €

Ara 595 €

OUTLET
TOTS ELS COLORS

2 metres

Abans 2.400 €

Ara 1.800 €

3 metres

Abans 750 €

Abans 1.300 €

Ara 500 €

Ara 995 €

Abans 1.600 €

2 metres

Ara 1.300 €
3 metres

Abans 1.500 €

Ara 1.200 €
2,70 metres

FINANÇAMENT FINS
A 24 MESOS EN
TOTS ELS BANCS
PREMIUM OUTLET
90 cm: 450

135 cm: 590
150 cm: 690

€
€
€

PREMIUM PLUS
OUTLET
90 cm:

650 €
€
€

135 cm: 800
150 cm: 900

SMARTSON
OUTLET
90 cm: 800 €
135 cm: 1.050 €
150 cm: 1.150 €
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Dipòsit oﬁcial de

Núm. 2.826

COMPRA · VENDA · LLOGUER
TELÈFON DE RECOLLIDA
(+376)

34 34 02

Paguem al comptat

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

SORTEJOS
euromilionS

1

Núm. 2.827

2

Estrelles: 1 i

12/1

10 30 44
8

lA PrimiTiVA

14/1

4

11 19 40 46 49
Rei: 9
Comp.: 45
lA GroSSA de lA PrimiTiVA

10/1

13 21 28 43 51
Núm. clau: 0
bonoloTo

14/1

3

30 32 37 45 49
Comp.: 27
Rei: 5
loTeriA nAcionAl

5

5 4
Rei: 0, 1, 7

9

1

3

7

once

6

8
Sèrie: 35

14/1

14/1

1

A PART DEL TRADICIONAL
AUTOSERVEI AL NOSTRE
LOCAL, OFERIM:

2.824

Apartaments St. Moritz
ARINSAL

Edredó individual, rentat i
assecat a domicili: 10,50 €.
Edredó matrimonial, rentat i
assecat a domicili: 15 €.
Només trucant al 33 65 04

2.825

Av. Princep Benlloch, 23
ANDORRA LA VELLA

2.954

Núm. 2.955

SUDOKU

SolucionS

MOTS ENCREUATS

29

30

oci
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EXPOSICIONS I AGENDA
CANILLO
museu de la moto
Exposició temporal de motocicletes angleses.
pels carrers del poble
Pessebre amb 300 figures a mida real, algunes de les quals noves, que recreen per
setè any consecutiu diferents escenes.
Fins al 31 de gener.

ANDORRA LA VELLA
galeria pilar riberaygua
Bitàcola del silenci. Exposició de l’escultor
català Pep Fajardo. De dilluns a divendres
de 16.00 a 20.00 hores o amb cita prèvia.
Fins al 29 de gener.
galeria mama maria
Exposició d’una vintena d’olis de la pintora Mercedes Lasarte, entre les quals,
dues vistes nocturnes de la vall central
des de Can Diumenge. Fins al 16 de
març.

ENCAMP
mw museu de l’electricitat
Camins per al progrés. La construcció de carreteres a Andorra.

plaça de sant miquel
Escudella i Encants de Sant Antoni.
Diumenge 17 de gener a les 13.00 hores.

SANT JULIÀ DE LÒRIA
auditori claror
En el marc de la primera edició de la Temporada d’òpera d’Andorra, representació
de Carmen de Georges Bizet, amb la soprano Jonaina Salvador i el tenor Eduardo Sandoval. Dissabte 23 de gener a les
20.30 hores.
museu del tabac
Exposició Henri Cartier-Bresson. L’imaginaire d’après naturee. La mostra, organitzada amb la col·laboració de l’Aliança
Andorranofrancesa, acollirà una selecció
de 54 fotografies del fotògraf francès, una
de les figures mítiques de la fotografia del
segle XX. Del 14 de gener al 17 d’abril.

LA MASSANA
plaça de les fontetes
Diada de Sant Antoni. Missa, encants,
escudella, participació de l’Esbart Valls
del Nord i dels Castellers d’Andorra.
Diumenge 17 de geners a partir de les
11.00 hores

HORÒSCOP
Àries

21 març - 20 abril

Avui pot ser l’inici d’una activitat que us oferirà molt bones
oportunitats de guanys. Tot
el que feu d’una manera constructiva i amb organització us
afavorirà. Tindreu molta energia creativa. Aprofiteu-la.

cranc

22 juny - 23 juliol

Certa incertesa i inseguretat
poden aparèixer avui, i també
alguna despesa imprevista.
En general, serà un dia d’alts i
baixos. A més, hauríeu d’estar
molt alerta, ja que poden intentar robar-vos o estafar-vos.

balança

24 setembre - 23 octubre

Enceteu un període de viatges,
estudis i possibilitats de rebre
ajudes. Les activitats en nous
projectes relacionats amb la
tecnologia obtindran resultats
econòmics. Seguiu pel camí
que heu triat, no dubteu.

capricorn

22 desembre - 20 gener

La tònica d’avui serà la curiositat, l’observació i la prudència.
És possible que els vostres projectes encara hagin de madurar
i que els falti estructura, però
prometen possibilitats, tot i
que haureu de depurar-los.

taure

21 abril - 21 maig

Les relacions afectives evolucionen positivament. És el
moment de fer plans amb la
parella, si en teniu. Si no en teniu, podreu trobar-ne, especialment en festes i actes socials.
Bona etapa professional.

lleÓ

24 juliol - 23 agost

Podeu experimentar alguns
canvis professionals ara, viatges i desplaçaments molt interessants. Podreu desenvolupar
alguna activitat positiva en collaboració amb altres persones.
Esperit emprenedor.

escorpÍ

24 octubre - 22 novembre

Serà un dia en què els records
del passat us ocuparan el pensament. A més, podeu tenir
alguna trobada amb persones
amb qui heu perdut el contacte. Decisions en l’amor per
desil·lusions o enganys.

aquari

21 gener - 19 febrer

Intercanvis,
correspondència, acords i associacions, collaboracions i entrevistes profitoses. Superareu els obstacles.
Els vostres desitjos es compliran. Qualsevol viatge serà profitós i tindreu sorpreses.

bessons

22 maig - 21 juny

Aneu amb compte avui amb
la forma com us comuniqueu,
sobretot amb l’autoritat. Heu
de concentrar-vos en la feina
i tractar de fer-la d’una manera perfecta i organitzada, així
aconseguireu bons resultats.

verge

24 agost - 23 setembre

La sensatesa, la prudència, la
constància, la concentració i el
mètode seran els millors aliats
per al vostre avanç professional; tindreu unes oportunitats
magnífiques. Comptareu amb
optimisme i bona comunicació.

sagitari

23 novembre - 21 desembre

Confieu en les persones que us
volen; les seves intencions són
bones. En l’esfera sentimental
hi haurà harmonia i fidelitat,
sentiments sincers, projectes
de futur i potser alguna associació fructífera.

peiXos

20 febrer - 20 març

Les qüestions financeres estan millorant a poc a poc i hi
ha projectes nous. Poden proposar-vos alguna mena d’inversió: sigueu aguts, perquè
en pot derivar l’èxit econòmic.
Haureu de prendre decisions.

park hotel
José Luís Pascual 2015. Mostra de
pintures de diverses tècniques
que formen la sèrie Línia blanca.
Fins al 31 de gener.
Andorra la Vella

sala la buna
La galeria del EGO. Mostra de fotografies de Jean-Luc Herbert,
protagonitzades per figures
Lego. Fins al 16 de gener.
Ordino

vallnord
Font Blanca 2016. Copa del Món
d’Esquí de Muntanya. Dissabte
16 i diumenge 17 de gener a
Ordino-Arcalís i Pal-Arinsal.
La Massana / Ordino

oci
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Menú Groc
Preu: 12,00 €

idats...
dels conv
omés
n
t
'
pa
I ocu

per nen

enú Blau
MPreu:
7,50 €
per nen

ú Vermell
MenPreu:
9,00 €

31

* Xiqui-park i decoració inclosos
a tots els menús
* Invitacions incloses

per nen

enú Verd
MPreu:
15,00 €

anyosparkclub

@anyosparkclub

per nen

+376 73 75 73 · club@anyospark.com · www.anyosparkclub.com

07.00 Club Piolet
08.00 InfoNeu
12.45 La rèplica
13.30 Estat Natural
13.45 Informatiu migdia.
El temps migdia
14.15 La rotonda
15.00 Informatiu migdia.
El temps migdia
15.30 Els Becaris
18.00 INFO - Notícies
destacades
19.05 Club Piolet
20.10 Ara i Aquí 2.0
20.30 Estat natural
20.40 El trànsit
20.45 Informatiu vespre.
El temps vespre
21.15 La rotonda
22.00 Ara i aquí 2.0
23.30 Informatiu vespre.
El temps vespre
01.00 Àrea Andorra Difusió

08.00 Serveis informatius
08.30 Notícies en xarxa
10.00 Serveis informatius
10.30 La 7mana a les Terres
de l’Ebre
11.30 Top clàssics
12.00 Serveis informatius
12.30 De tee a green TV
13.00 L’Informatiu de
Cerdanya
13.30 Trial mountain
14.30 El problema de Gettier
15.15 Cafeïna
16.15 Líders
16.45 Mirades
17.00 El debat de Lleida
activa
18.00 El cercle virtuós
19.00 Aventura’t
19.30 Esports en xarxa
20.00 L’informatiu vespre
21.00 Central de neu
21.50 L’Informatiu de l’Alt
Urgell
22.00 Lleida al dia
23.00 El Punt al dia

06.00 Notícies 3/24
08.00 Els matins
13.30 Espai Terra
14.00 Telenotícies comarques
14.30 Telenotícies migdia
15.50 La Riera
16.35 Divendres
19.10 El Faro, cruïlla de
camins
20.10 El gran dictat
21.00 Telenotícies vespre
22.00 Zona zàping
22.30 La gran pel·lícula:
L’òrfena
00.40 Pel·lícula: Malson a
Elm Street. L’origen
02.16 Ritmes a l’estudi
03.16 Jazz a l’estudi
04.16 Blues a l’estudi
05.15 Jazz a l’estudi

06.35 LazyTown
07.30 Doraemon
08.38 Quin crac, l’Angelo!
09.05 El xai Shaun
09.41 Geronimo Stilton
10.30 L’hora del Timmy
11.13 L’Equip Spike
12.23 Léonard
13.48 Shin Chan
15.02 Doraemon, el gat
còsmic
16.57 Olivia
17.47 MIC - El MIC i els seus
amics
18.17 Els germans Kratt
19.00 Info K
20.08 Tom i Jerry
20.57 Bola de Drac Z Kai

21.20 La Riera
22.00 Tria33
22.04 Riu avall
23.03 Tria33
23.13 Cronos
01.05 Catmúsica
01.50 Riu avall
02.42 Ritmes a l’estudi
03.42 Jazz a l’estudi
04.42 Blues a l’estudi
05.41 Ritmes.CLIPS

08.31 La cuina popular de
Tailàndia
08.54 Rutes mítiques
09.47 L’Amèrica salvatge
10.35 Éssers de sang freda
12.35 Els Estats Units des
de l’aire
13.23 A taula
14.16 Sarah Wiener in Austria
15.00 L’aventura del jaguar
16.32 Temps de neu
17.03 Parcs per a totes les
estacions
17.27 A taula
20.00 Esport Club
21.00 Dakar 2016
22.30 Zona zàping
23.00 Efectivament
00.05 324 Esports
00.30 Efectivament

07.00 8 de 8
07.30 Catalunya blues
08.10 Rumbo al inglés
09.05 Culture vultures
09.30 Televenda
12.45 Just for laughs
13.30 Arucitys
17.00 Trencadís
19.30 8 al dia
22.35 El hamster
23.10 Gran cinema: Corazones de hierro
02.00 Clips

06.00 Noticias 24 h
08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana de La 1
13.20 Torres en la cocina
14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón
15.00 Telediario 1
16.00 L’informatiu
16.25 Acacias 38
17.20 Seis hermanas
18.20 Centro médico
19.35 España directo
20.10 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2
22.05 Cine: Matrimonio
compulsivo
23.50 Cine: Reacción en
cadena
01.25 Cine: Pánico en el
Concorde
02.55 La noche en 24H
04.55 TVE es música

06.30 That’s English
08.00 TVE English
08.30 La mitad invisible
09.30 Aquí hay trabajo
10.00 UNED
11.00 España, entre el cielo y
la tierra
12.00 Mañanas de cine: K2
13.50 A punto con la 2
14.50 España a ras de cielo
15.45 Saber y ganar
16.25 Grandes documentales
18.30 El escarabajo verde
19.00 Vespre a La2
20.25 TVEmos
21.00 Imprescindibles
22.00 La suerte en tus manos
22.20 Historia de nuestro
cine: Nadie hablará
de nosotras cuando
hayamos muerto
00.35 Mujeres que hicieron
historia: Cleopatra
03.10 TVE es música

06.45 Waterpolo. Campeonato
de Europa masculino
08.00 Baloncesto. Eurocup
Last 32
09.30 Directo tenis. WTA
Torneo Sidney
11.45 Programa Rallye Dakar
2016
12.55 Programa Evasión
14.30 Directo Programa.
Conexión Teledeporte
15.45 Directo waterpolo.
Campeonato de Europa
femenino
17.10 Ciclocross. Campeonato
de España
18.00 Directo balonmano.
Campeonato de Europa
20.30 Directo Programa.
Conexión Teledeporte
21.00 Tenis. WTA Torneo
Sidney
22.30 Directo. Programa
Rallye Dakar 2016
23.30 Directo Programa.
Estudio Estadio

06.00 Minutos musicales
06.15 Noticias de la mañana
08.45 Espejo público
12.20 Karlos Arguiñano en tu
cocina
12.45 La ruleta de la suerte
14.00 Los Simpson
15.00 Antena 3 Noticias 1
15.45 Deportes
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente
Viejo
18.45 ¡Ahora caigo!
20.00 ¡Boom!
21.00 Antena 3 Noticias 2
22.10 Tu cara me suena
02.30 Comprando en casa

07.00 El zapping de surferos
08.30 Billy el Exterminador
09.30 El último poli duro
10.30 Alerta Cobra
12.20 Las mañanas de Cuatro
14.10 Noticias Cuatro
14.55 Deportes Cuatro
16.00 Hawai 5.0
18.30 Las reglas del juego
20.00 Noticias Cuatro
21.00 Deportes Cuatro
21.30 Hermano mayor
22.00 El Blockbuster:
The Prince
23.30 Cine Cuatro: Setup
01.05 Grimm
02.45 Puro Cuatro
04.00 La tienda en casa

06.30 Informativos Telecinco
08.55 El programa de Ana
Rosa
12.45 Mujeres y hombres
y viceversa
14.20 Cámbiame
15.00 Informativos Telecinco
16.00 Sálvame limón
17.00 Sálvame naranja
20.10 Pasapalabra
21.05 Informativos Telecinco
22.00 Sálvame Deluxe
02.30 World Series of Poker
03.20 Premier casino
05.00 Fusión sonora

06.00 Minutos musicales
07.45 ¿Quién vive ahí?
09.05 Crímenes imperfectos
10.30 Historias criminales
11.30 Informe criminal
12.20 Al rojo vivo
14.00 La Sexta Noticias
14.55 Jugones
15.30 La Sexta Méteo
15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde
20.00 La Sexta Noticias
20.45 La Sexta Méteo
21.00 La Sexta Deportes
21.30 La Sexta columna
22.30 Equipo de investigación
02.30 Juega con el 8
04.00 Minutos musicales

06.25 TFou
08.30 Téléshopping
09.25 Au nom de la vérité
10.25 Petits secrets entre
voisins
11.55 Petits plats en équilibre
12.00 Les 12 coups de midi!
13.00 Le 13h
13.55 Les feux de l’amour
15.15 Téléfilm: Le père Noël
est tombé sur la tête
17.00 L’addition, s’il vous plaît
18.00 Bienvenue chez nous
19.00 Wish List, la liste de vos
envies
20.00 Journal
20.55 Vendredi, tout est
permis avec Arthur
23.30 Gad Elmaleh
01.05 Nos chers voisins
02.30 L’affiche de la semaine

06.35 Télématin
09.40 Des jours et des vies
10.00 Amour, gloire et beauté
11.00 Motus
11.30 Les z’amours
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.35 Comment ça va bien!
17.15 Dans la peau d’un chef
18.15 Joker
18.50 N’oubliez pas les
paroles!
20.00 Journal
20.55 Chérif
23.35 Ce soir (ou jamais!)
01.40 Envoyé spécial

RÀDIO
06.30 Ludo
08.50 Dans votre région
10.50 Midi en France
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte
13.55 Un cas pour deux
16.15 Des chiffres et des
lettres
16.50 Harry
17.30 Slam
18.10 Questions pour un
champion
19.30 Journal national
20.20 Plus belle la vie
20.55 Elles se croient toutes
Joly
23.05 Grand Soir 3
23.35 Dr Bowie et Mr Jones
00.30 Céline face à Dion
02.25 Chefs des chefs

07.30 Télématin
08.30 TV5 Monde. Le journal
09.30 C’est du belge
10.00 Flash info
11.00 TV5 Monde. Le journal
12.00 Les escapades de
Petitrenaud
13.00 Questions pour un
champion
13.30 Journal (RTBF)
14.00 Une vie dans les Alpes
14.55 Mauvais karma
17.00 Mise au point
18.00 64’, le monde en
français, 1re partie
19.00 64’, l’essentiel
20.30 Journal (France 2)
21.00 Le gala du Voo Rire
Festival 2015
23.15 Journal (RTS)
23.45 La grande librairie

08.00 Téléachat
08.35 Touche pas à mon
poste!
10.40 Le grand 8
12.10 Pawn Stars - Les rois
des enchères
13.30 Maigret
17.15 Pawn Stars - Les rois
des enchères
17.50 Touche pas à mon sport
18.50 Touche pas à mon
poste!
23.25 Michael Jackson: la
fabuleuse histoire du
Roi de la pop
01.15 Programmes de nuit

08.00 M6 Music
08.50 M6 boutique
09.50 Drop Dead
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Téléfilm: Coup de
foudre à Hong Kong
15.45 Téléfilm: Ciel je me
marie!
17.20 Les rois du shopping
18.30 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19 45
20.10 Scènes de ménages
20.55 Elementary
01.10 Californication

06.45 Télé achat
09.30 Smallville
11.15 Friends Trip
13.35 Tellement vrai
15.50 Friends Trip
18.55 Smallville
20.55 Commissaire Cordier
02.20 Programmes de nuit



08.30 X:enius
08.55 Sur la piste Hô Chi
Minh
09.35 Sur la piste Hô Chi
Minh
10.20 Les nouveaux paradis
11.05 Cuisine royale au
château de SaintEmmeram
12.25 Cuisines des terroirs
13.20 Arte journal
13.35 Film: Mon oncle
15.40 Contes des mers
16.25 Le Brésil par la côte
17.20 X:enius
18.15 Life, l’aventure de la vie
19.00 Les grands animaux
d’Asie
19.45 Arte journal
20.55 Film: Violences
22.25 Le grand mystère des
mathématiques
23.15 Il est libre Nicki!
00.20 Court-circuit

06.30 Bom dia Portugal
10.00 A praça
13.00 Jornal da tarde
14.20 Os nossos dias
15.52 Agora nós
18.00 Portugal em direito
19.08 O preço certo
20.00 Telejornal
21.00 Sexta às 9
22.37 Bem-vindos a Beirais
23.20 Terapia
00.00 5 Para a Meia-Noite
00.59 Automobilismo: Rali
Dakar 2016
01.17 Dexter

Cadena dial 88.1 MHz
R7P 89.0 MHz
PRòxima Fm 89.5 MHz
Ràdio TeleTaxi 90.2 MHz
màxima Fm 92.1 MHz
m80 Ràdio 92.6 MHz
Ràdio ValiRa 93.3/98.9 MHz
Flaix Fm 93.8 MHz
Rna 94.2 MHz
ona Rambla 95.0 MHz
andoRRa 1 96.0 MHz
andoRRa músiCa 97.0 MHz
nRJ 100.6 MHz
andoRRa 7 101.5 MHz
FRanCe inTeR 101.8 MHz
seR 102.3 MHz
FRanCe musique 102.6 MHz
40 PRinCiPals 103.3 MHz
FRanCe CulTuRe 104.0 MHz
CaTalunya Ràdio 104.6 MHz
Ràdio 4 106.0 MHz
Ràdio 1 106.8 MHz
Ràdio PRinCiPaT 107.5 MHz
Ràdio 3 107.9 MHz
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BD impactado.por.la bellesa de la
dependienta de la perfumería Gala
frente a Outlet de Roca & Ribes.
preciosa con ese piercing.

les nits tenim borratxos cridant a la
porta. Hem perdut el compte de les
vegades que hem trucat a la Policia. No es pot fer res???

Bd Lamentable sentència del
Gouarré. Tan de bo totes les que
hem estat afectades per la seva
fatigosa praxis haguessim tingut la
valentía de denunciar-ho, perquè
encara que passin els anys els fets
i el que impliquen per cada dona no
s’ esborra.

Bd. Els autobusos per s coloma
passen com volen i trucar a la companyia en les secretaries noves es
inutil

Bd se ha otorgado el 1er premio a la
mejor profesional del 2015,consta d
un inutilitario d lujo,una corona hecha a medida para las perdidas d
materia gris y...un chalete en Can
Marte(sin s)...:tu cohete sale esta
tardete.
BD Els veins del carrer la llacuna
estem farts de l’in situ, gairebe totes

BD hola soc un noi moreno que
dina al bondia i ha donat clase a la
universitat. Per asegurar que soc jo
enviam un mail al correu de la targeta q et vaig donar. J&J
B d que impresentables son los del
espayol y prepotentes es de berguenza
B d espero y deseo que el espayol
baje a segunda por lo visto y por su
aficion es donde meréce estar
Ole y ole queremos mas mujeres

www.bondia.ad

segueix-nos
@bondia

en los autocars son mas simpaticas
y nos alegran el dia........
Soc la noia de l’itv. Qui ets ?
Bd isma quip uel.
Bd fastic de justicia en aquest pais!
La mort d’un gos solament es un
descuit. Es clar, la vida de un gos
no val res per alguns. Que era part
de la familia...per acabar d’aquesta
manera mes li valia no formar part
d’aquesta familia.
Bd con ese tstimonio apasionante
sera un Best Seller.
Bd juga tu tmb dona...juga.no t
volveras adicta x consumir un
poco d play
BD noi de 40 anys separat i amb
un fill m,agradaria coneixer noia
amb o sense fills. Interesada
digues dia lloc i hora.

BD para la chica k busca un novio
árabe tengo 32 vivo en canillo
dime algo de ti
Que passa amb el personal de
la cass? Es el pitjor organisme
d’Andorra en quan a atencio. Si
us plau feu algo la gent estem
cansada del seu tracte
A Grandvalira lo que haurien de
fer es posar a un cap de seguretat
que tingui experiéncia en tots els
aspectes relacionats i amb formació reconeguda, algú del pais
que segur que hi ha.

C/ Canals, 2,
Andorra la Vella.
Tel. 827 537

Serveis per a particulars i empreses

• Disseny, implantació i manteniment
de sistemes, xarxes informàtiques
i de comunicacions, xarxes wi-fi
per a hotels.
• Anàlisi i desenvolupament
d’infraestructures.
• Assessorament.
• Venda i manteniment de material.

Bd perdudes ulleres progressives
niu niu,patilles blau turquesa
montura de pasta marro i negre....
em fan molta falta!!!!
Bd Para la madurita de 37 del
aquari jovencito de 23 nos vemos
esta vez sin tantas preguntas?

Envia un SMS al 555 o bé un
(WhatsApp) al 666 555 amb la paraula clau BD més el
teu missatge. Avís legal a la pàgina 4
Cost SMS al 555: 0,75 € + cànon

JOIERIA - RELLOTGERIA - TALLER PROPI

diaribondia

Av. St. Antoni, 91-93, baixos,
edifici Cabanota,
Telèfon: 73 77 73
esfera@esferatecnologies.com

diari@bondia.ad

Per molts anys!!

Núm. 2.978

Núm. 2.958

DIVENDRES

Es veu que alguns arriben esgotats a divendres!!! ;)

Avís: El diari BONDIA es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les fotografies i els textos que els lectors envien
per ser publicats en aquesta secció.

