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CEL DESTAPAT

PREPARA EL
TELETREBALL
matí

tarda

DIJOUS

L’estabilitat i el domini del sol es mantindran a
causa de les altes pressions.
El vent serà feble i de component nord.
Temperatures mínimes previstes d’1ºC a Andorra
la Vella, -3ºC a 1.500 metres i -3ºC al Pas de la
Casa.
Les temperatures màximes seran de 15ºC a
Andorra la Vella, 14ºC a 1.500 metres i 2ºC al Pas
de la Casa.
La isoterma de 0ºC se situarà a 2.900 metres al
migdia i a 3.100 metres a la nit.
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Informació facilitada per

Prepara la teva empresa o negoci per un
teletreball segur i efectiu!
Instal·lació i configuració de routers/firewalls amb
connexions VPN per accedir als equips de la oficina
amb total seguretat allà on et trobis. Configurar i
protegir accessos a través d’escriptori remot o altre
software i seguir treballant sense aturar el negoci.
Av. St. Antoni, 91-93, baixos, edifici Cabanota,
Telèfon: 73 77 73 · esfera@esferatecnologies.com

De l’1 de desembre 2022 al 8 de gener 2023

FARMÀCIES DE
GUÀRDIA
Andorra la Vella
Farmàcia El Consell
C/ Prat de la Creu, 87 - Tel. 819 219
El Pas de la Casa
Farmàcia del Pas
C/ Major, 1 - Tel. 755 860 - 352 711

CONSULTI CATÀLEG

CATALÀ EXPRÉS
Paje o patge?
La forma correcta en català
és patge.
Els patges estan al servei
dels Reis d’Orient.

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

www.cisa.ad
cisaandorra
Tel.: (+376) 737 373
Av. Sant Antoni, 32
AD400 la Massana

CISA.Andorra
immobiliariaandorra
comercial@cisa.ad
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Avui és notícia
Balanç

2022 bat rècords de calor

L’any es va acomiadar amb una temperatura mitjana que supera en més de dos graus la que seria normal. És el més càlid
des dels anys 1930. La segona dada preocupant és la pèrdua d’una quarta part de les pluges i neu que serien d’esperar
MÀXIMUS

A. Doral
ANDORRA LA VELLA

El gener? La
neu sembla
preferir les
cotes altes

I 2023 segueix en la línia, com indiquen aquests 11 graus d’un 3 de gener. Absolutament inusuals... ﬁns ara.

TEMPERATURA MITJANA 1937 - 2022 CENTRAL HIDROELÈCTRICA DE FEDA (1.132 M)
13
12
11
TEMPERATURA (ºC)

L’any 2022 es va acomiadar deixant rere seu un rècord no gaire positiu, el de ser el més càlid (una mitjana de 12,4 graus,
més de 2,3 graus superior a la
normal) des que hi ha registres
a Andorra, és a dir, des de principis dels anys 30, quan es van
instal·lar les primeres estacions
de mesuratge a la central elèctrica de Fhasa. És el balanç fet
públic pel Servei Metereològic,
que empitjora en certa manera
la dada exposada per Andorra
Recerca+Innovació, que el situava com el més calent des del
1950. Dada preocupant i que ve
acompanyada d’una altra que
tampoc no convida a l’optimisme: el nivell de precipitació al
llarg dels últims dotze mesos
s’ha reduït en una quarta part
respecte a un any “normal”,
detalla el meteoròleg Guillem
Martín.
L’any que acabem de deixar
enrere supera el rècord anterior, el del 2019 i 2020, que ja
van acabar amb una temperatura mitjana d’11,6 graus. “És
un augment molt notable de la
temperatura”, insisteix Martín,
“i fins i tot puja més del que
són les tendències a l’alça” que
ja s’anaven registrant. El 2022,
així, suposa un pic dins d’aquesta línia ascendent. El 2021, per
cert, no va registrar els mateixos rècords: l’increment de
temperatura només va ser de
0,9 graus.
Dit d’una altra manera: hem
passat més calor que mai. Una
afirmació que el meteoròleg
corrobora amb dades: en el
2022 Andorra ha viscut 89 dies
estiuencs, és a dir, jornades en
què la temperatura ha superat
els 25 graus. Molts més que el
rècord anterior: el 1994 n’hi havia hagut 74.
I poc alleujament de la situació per la precipitació, amb una
quarta part menys de la que
tocaria, climàticament parlant.
L’inici d’aquest hivern ja ha registrat un dèficit important:
a l’estació de referència, a Sorteny (2.290 metres d’alçada) a
31 de desembre només hi havia

Parlant
amb
un
meteoròleg, difícil evitar
la temptació de demanarne previsions. “Ja podem
veure com van guanyant
terreny les clarianes” a la
inestabilitat de les últimes
hores, deia al migdia
d’ahir, i és el que s’albira
que continuï ﬁns després
del dia de Reis. “Després
potser passarà una cua de
front que deixi més núvols
i precipitacions i de cara a
la setmana vinent, algunes
precipitacions, però encara
s’ha de veure a quina
cota arribarà la neu”,
apunta Martín. En el que
va d’hivern s’ha quedat
en cotes altes, recorda el
meteoròleg, “i sembla que
el mes de gener continuarà
en aquesta tendència”. Si
més no, durant aquesta
primera quinzena.
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42 centímetres de neu, quan el
gruix esperable seria de 120.
És un inici de temporada molt
similar a la dels hiverns 20162017 i 2018-2019, detallen des
de l’ARI.
Com s’ha d’interpretar tot
plegat? L’escalfament anunciat
va més ràpid del previst? “Ja va
quedar de manifest a l’última reunió de la COP 27 que les zones
de muntanya del planeta, juntament amb les equatorials, són

les que estan més exposades als
efectes del canvi climàtic”, detalla Martín. I són importants
perquè actuen com a reserves
d’aigua dolça. Si hi ha menys
neu acumulada, hi ha menys aigua disponible. Cosa que ja es va
percebre l’estiu passat, recorda
el meteoròleg. I el pitjor és que
la tendència no reverteix. Tot i
que tampoc es pot parlar encara d’acceleració, tranquil·litza
Martín, “per a això necessitem

uns quants anys, o dècades,
marcats, i el que està passant
estava en els escenaris previstos”. Cosa que, puntualitza, “no
ha de deixar-nos de preocupar”.
Les solucions, els científics fa
anys que les proclamen: limitar
l’emissió de gasos que produeixen l’efecte hivernacle.
Tornant a les dades, dibuixen el tòrrid estiu que vam
patir: el 2022 deixa els quatre
mesos més càlids també regis-

trats, de maig a juliol (amb una
glopada d’aire a l’agost i setembre) i octubre. Així, es considera que hi ha hagut una anomalia de 4,5 graus superiors a la
temperatura normal ja al maig,
similar a la dels dos mesos següents. Agost, tot i no haver
estat tan asfixiant, també va
ser més calorós del normal en
2,3 graus, com setembre. I per
acabar la sèrie, l’octubre va ser
novament 4,3 graus més calent
que un inici de tardor meteorològica de manual.
“Hi ha anys més o menys càlids, però quan tenim en compte que de quatre anys, tres ja
ofereixen temperatures de rècord” ja dona per pensar, adverteix el meteoròleg. I així portem
des del 2010, el primer en què
es va arribar per primer cop als
11 graus de mitjana.
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EDITORIAL

BAIXADA
DEL
MOLÍ, 5

Irregularitats en la contractació de temporers

MERITXELL PRAT

L’associació Argentinos en Andorra ha
donat a conèixer una dotzena de possibles casos d’irregularitats en la contractació de treballadors temporers per
part d’empreses de restauració i d’hoteleria. L’entitat va entregar els dossiers
amb la documentació recopilada, tot i les
reticències i la por dels afectats a possibles represàlies, al secretari d’Estat d’Interior, que fent mostra de la preocupació
per una situació que en cap cas s’hauria
de produir no va perdre un minut a en-

tregar els papers als departaments corresponents perquè prenguessin cartes
en l’assumpte. I ha fet bé el Govern d’actuar amb aquesta immediatesa perquè
és evident que si s’acaba confirmant, una
mala praxi com les denunciades no s’ha
de consentir, ni que sigui tan sols un cas,
i cal perseguir-la. El Principat s’hi juga
una reputació i imatge que no poden
estar tacades per abusos laborals. Com
reconeix el raonador del ciutadà, segurament són uns pocs “desaprensius” els

que miren d’aprofitar-se de la situació de
vulnerabilitat d’uns temporers que hem
vist com enguany arribaven de forma
massiva per la difícil situació econòmica
i social que viu el seu país d’origen. És bo
saber, doncs, que les possibles víctimes
tenen les institucions al seu costat i de
ben segur contribuirà que altres que hagin patit el mateix s’atreveixin a denunciar-ho. Només així s’acabarà amb unes
pràctiques vergonyoses que no es poden
permetre.

DONANT LA NOTA

Quim Torredà
La revista ‘Portella’ tanca la paradeta després de dotze anys i
tretze números, tot i que mantindrà actiu el portal web. Ha
sigut una aventura literària extraordinària en tots els sentits.
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Joan Antoni León
El secretari d’Estat d’Interior
va actuar ràpidament perquè
els departaments corresponents analitzin si realment
s’han produït irregularitats
amb els temporers.
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Joan Barreda
El pilot resident va perdre posicions ahir en el Dakar però
se li ha de reconèixer el mèrit
de completar l’etapa tot i la
fractura que pateix en un dit
del peu.
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LA FOTO DEL DIA
RAMON TENA

“Premi al civisme i la bona educació.
Caldria controlar més on es deixen
aquestes andròmines i passar grua”, clama
aquest ciutadà al Comú d’Escaldes. És
evident que qui ha deixat el patinet aquí es
mereix una sanció.

Envia’ns

les teves fotos!
36 31 30

bondia.ad

@bondia

DIRECTORI

foto@bondia.ad

Periodista

Carta als
Reis
Acabem d’encetar 2023 i com
que tenim l’arribada dels Reis
Mags d’Orient a la cantonada,
aprofito i faig petició, que mai
se sap. Com em deien sempre
a casa, “tu per demanar, no
quedis!” Superat un 2022 que
ens havia de permetre deixar
enrere la pandèmia però que
ens ha portat una guerra a
Europa a la qual no li veiem
el final, la primera petició a
Ses Majestats ha de ser pau i
salut. I a partir d’aquí la llista
seria tan llarga que no sé pas
si tindré prou espai. Però posats a demanar, solucions reals, efectives i a curt termini
perquè tothom tingui accés a
un habitatge digne, perquè al
pas que anem, quan disposarem de pisos a preu assequible, potser mig país ja viurà
sota un pont. No m’oblido
tampoc de la inflació, el cost
de la vida i els salaris. Tocarà
fer esforços perquè ningú es
quedi enrere. Si volem ser un
país capdavanter, també s’ha
de notar en les condicions
laborals per als treballadors.
La falta de mà d’obra qualificada segurament també s’explica perquè perdem atractiu
davant d’altres territoris que
més enllà del sou, saben oferir molts altres avantatges als
seus empleats. Ara que ja tenim transport públic gratuït,
potser els tres Mags poden
fer alguna cosa amb els horaris i les freqüències perquè
realment el bus sigui una alternativa al cotxe. Seria tan
bonic un 2023 sense cues i
col·lapses circulatoris pràcticament diaris! Arribats aquí,
crec que donaré la carta per
acabada i confiaré en la bondat que he fet durant tot l’any
perquè les peticions siguin
escoltades. I si els Mags no hi
poden fer res, potser les eleccions que ja s’ensumen aconsegueixen canviar alguna
cosa. No perdem l’esperança.
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EL GONG

CLIMENT MIRÓ

Etnòleg i campaner

Historiador

Reixos
Antigament, Ses Majestats arribaven a cavall i entraven pel port d’Envalira o pel del Rat

El port d’Envalira: qui
era fra Miquel?

La nit del 5 de gener, a casa nostra se la coneixia com la “nit de
Reis o de Reixos”, segons la parròquia, i era, de llarg, la nit més
esperada per la mainada. Avui
dia, el preludi d’aquesta nit màgica és la visita del Patge Reial, que
recull les cartes dels més petits,
i la Cavalcada de Ses Majestats,
que arriba portant llum, màgia i
il·lusió a totes i cadascuna de les
parròquies.
Antigament, a casa nostra no
desfilaven ni feien cavalcades.
Ses Majestats Melcior, Gaspar i
Baltasar, seguint l’Estel Màgic,
arribaven amb els seus cavalls a
les nostres Valls, bé pel port de
Fra Miquel (Envalira) o bé pel
del Rat. Depenent de la meteorologia tardaven més o menys a
arribar-hi, segons les congestes
de neu que s’hi trobaven. Era un
esforç titànic, fins i tot pels Reis
d’Orient, poder arribar a Andorra
en aquells hiverns d’abans.
En aquells dies, el Patge Reial no venia per aquí a recollir
les cartes, ja que no s’escrivien.
Com que eren poquets al país, la
mainada sabia que els coneixien
a tots i cadascun d’ells i com que
els Reis eren mags, ja sabien que
els portarien quelcom. Aquella
nit els infants –tal com ara encara fan– havien d’anar al llit ben
aviat, sopaven en família a la vora
d’un bon foc a la cuina i havent
sopat els padrins aprofitaven per
explicar als seus nets les històries
i records de quan ells eren petits
i que ells a la vegada havien après
dels seus padrins.
Entre història i vivència s’anava fent de nit i abans d’allitar-los,
els feien sortir al carrer ben

El port d’Envalira, amb els seus
2.409 metres sobre el nivell del
mar, és el pas de muntanya per
carretera més alt de la serralada i,
la veritat sigui dita, un orgull de
país, gràcies al servei de manteniment de carreteres del Govern,
que sempre procura tenir-lo en
bon estat. Ha nevat molt d’aquell
Nadal de l’any 1962, quan Andreu Claret tenia la concessió de
tota la maquinària llevaneu i va
haver de baixar a Barcelona a netejar els carrers en aquella gran
nevada a la ciutat comtal.
Molts són els que creuen que
l’altre nom del port, el de Fra Miquel, guarda alguna relació amb
el refugi que es va obrir durant
el segle XX al capdamunt del pas.
Anem pel mal camí. El nom sembla que és força més antic que el
refugi. El pioner Jaume Brugat,
en el seu llibre El Pas de la Casa.
Història d’un poble sense història
(1986), indica que mai ningú
li havia sabut explicar per què
s’anomenava així.
Antoni Fiter i Rossell l’esmenta en el seu Manual Digest (1748)
entre els ports principals per passar d’Andorra a França, conjuntament amb el de Soldeu (Dret),
Fontargent i Siguer. Uns anys
abans, el 1723, el trobem citat
en un document del fons del Tribunal de Corts. Es tracta d’una
carta de l’autoritat Antonio Díaz,
governador de la Seu d’Urgell en
temps de la pesta de Marsella, en
la qual diu que hi hagi “otro oficial en la erraría de Juan Antoni, en
aquella especie de casita que éste
tiene sobre el camino, que vaya de
el Puerto de Fra Miquel y atrabiese
la montaña conduciendo derecho a

abrigats i en un primer moment
la mainada no entenia ben bé
perquè els feien sortir. Els feien
aixecar la vista al firmament estelat i els mostraven l’estrella que
més brillava en aquell moment:
“Mireu, aquesta és l’estrella que
van seguint los Reis per arribar
a casa. Ja venen los Reis!!! Ja venen los Reis!!!”
Imagineu-vos les seves carones innocents amb els ulls brillants d’il·lusió en veure l’estel!
Una vegada vista l’estrella se’n
tornaven cap a la calor de la llar
i abans d’anar a dormir els deixaven als cavalls una mica d’aigua i
gra al balcó. Aquella nit, màgica
com era, era molt difícil de con-

Als més grans els
deixaven una mica
del moscatell o l’anís
de les grans ocasions
Si el Reis havien
tingut temps d’anar a
València deixaven una
taronja ben dolça
ciliar el son, però quan finalment
queien ben dormits, les cavalcadures de Ses Majestats a poc a
poc s’atansaven primer a les cases
més altes dels pobles i des d’allà
anaven apropant-se cap als plats
i els gots que els infants els havia
deixat a les cases on vivien. Menjaven el gra que els havien deixat
i fins i tot algun cavall deixava
constància del seu pas amb una

bona femada que deposava allà
mateix.
Mentre els cavalls es recuperaven del feixuc viatge, els Reis
entraven a les cases per assegurar-se que tothom era ben dormit
i quan n’eren certs, els deixaven
als balcons, al costat dels plats
que els cavalls havien deixat ben
nets, alguns regalets: algunes figues, unes panses, moltes nous,
alguna unça de xocolata Jolonch
o Viladas. Era molt freqüent que
els Reis demanessin ajuda a les
mares (els Reis aquells dies no
donaven a l’abast) i elles, amorosament, els ajudaven amb gran
secret, tot confeccionant alguna
peça de roba que haguessin de
menester els de la casa. Els més
grans també hi eren presents, al
pensament dels Reis, ja que els
deixaven una mica de moscatell o
anís dolç que reservaven per a les
grans ocasions.
Si aquell any era bo i els Reixos
havien tingut prou temps d’anar
a València i tornar, també els podien deixar alguna mandarina
o alguna taronja ben dolça, cosa
que la mainada agraïa enormement. No era dia encara que, la
canalla ja estaven ben llevats i,
esverats, corrien cap a la finestra
o el balcó per veure que els havien
deixat els Reis Mags d’Orient. Els
pares ja els esperaven amb la palangana a la mà, perquè es rentessin la cara, ja que no podien veure
ben bé els regals dels Reis si no ho
feien. Per sorpresa d’algun entremaliat també hi havia carbó!
Les emocions i la innocència
eren les protagonistes d’aquell
dia màgic de Reis a casa nostra,
igual que avui en dia!

Encamp”. El Diplomatari de la Vall
d’Andorra del segle XVII, editat
pel Domènec Bascompte, cita el
1689 una altra vegada el port de
Fra Miquel, aquest cop amb motiu de la vigilància del país per
part del sometent (document
128), que podríem vincular amb
la Guerra dels Nou Anys, prèvia a
la de Successió.
De fet, la cita més vella l’he
aconseguit d’Albert Pujal, de
l’any 1567, en una afrontació de
la venda d’un prat a Soldeu que
ha trobat en els notarials del
Tribunal de Corts, en la qual s’esmenta una “via pública que va al
port de Fra Miquel”.
Com podem comprovar, el
nom de Fra Miquel és força antic. El savi Albert Pujal el relaciona amb un clergue de l’Hospital
de Santa Susanna (Hospitalet)
que es dedicaria a acompanyar caminants i peregrins per
aquests passos. També creu que
podria ser un home de bona fe
que hi hauria deixat la vida. En
una línia similar, Jordi Pasques
creu que podia haver estat un
ermità, qui sap. El que queda
clara seria la seva pertinença a
un orde religiós, probablement
a Sant Joan de Jerusalem, que
tenia cura de l’esmentat Hospital de Santa Susanna.
L’Albert n’ha trobat altres,
vinculats amb passos veïns, que
algun dia ens haurà d’explicar
en algun text o conferència. De
ben segur que apareixeran encara més cites i més antigues
sobre l’origen del Miquel que
era frare que per una bona colla d’anys va donar nom al port
més emblemàtic del país.
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Andorra
Món laboral

Investiguen possibles irregularitats
en la contractació de temporers
Policia, Immigració i Treball estudien els dossiers entregats per Argentinos en Andorra en els quals s’identiﬁquen
empreses que suposadament haurien tingut treballadors sense permís. El raonador crida els afectats a denunciar
FACUNDO SANTANA

tinc por” perquè no sap com
pot evolucionar la situació i recorda que en ser una entitat de
caràcter cultural tampoc disposen de més eines per poder
lluitar contra aquests suposats
abusos. “Fins que no hi hagi
alguna entitat amb força que
controli tot això no se solucionarà”, lamenta, i demana als
empresaris “empatia, solidaritat i respecte envers els treballadors de temporada”.

Meritxell Prat
ANDORRA LA VELLA

La policia i els departaments
d’Immigració i Ocupació i Treball del Govern estan analitzant els dossiers entregats per
Argentinos en Andorra al secretari d’Estat d’interior, Joan
Antoni León, en els quals es
posaria de manifest suposades
irregularitats en la contractació de treballadors temporers
per part d’algunes empreses
del país. Així es va confirmar
des del Govern després que
l’impulsor de l’entitat, Marcelo Ponce, donés a conèixer
als mitjans de comunicació la
reunió mantinguda amb León
i la denúncia feta, en la qual
s’assegura que hi ha empresaris que han tingut treballadors
en negre i que fins i tot els han
amenaçat de denunciar-los a
ells si donaven a conèixer la
seva situació.
La reunió es va produir fa
una setmana i justament Ponce lamentava ahir que no havia
tingut més notícies de les autoritats malgrat el compromís
rebut de traslladar els dossiers
als organismes competents.
Una acció que segons el Govern
el secretari d’Estat va fer el mateix dia de la reunió.
Ponce va detallar que s’han
trobat amb persones a qui un
empresari els diu que han de
superar un període de prova
per poder accedir al lloc de treball amb contracte i que posteriorment no els fan contracte
ni els paguen, que els allarguen
aquest període durant setmanes “o mesos” sense opció a obtenir el contracte, mentre que

RAONADOR

Argentinos en Andorra ha posat en coneixement del Govern una dotzena de casos de presumptes irregularitats.

Demano als
empresaris empatia,
solidaritat i respecte
envers els treballadors
temporers
Marcelo Ponce

a altres no els paguen les hores
extra o els les paguen com si
fossin hores normals. “Són situacions que no s’han acabat,
encara passen”, adverteix l’impulsor d’Argentinos en Andorra. De fet, va assegurar que tot

Són uns pocs
desaprensius els que
abusen, espero que
es pugui tallar d’arrel i
que no es generalitzi
Marc Vila

i que han entregat només una
dotzena de casos amb els noms
de les empreses implicades, en
realitat hi hauria una trentena
de casos de presumptes irregularitats, concentrades sobretot
en l’àmbit de l’hostaleria, con-

cretament en la restauració,
i que s’han donat en diversos
indrets del país, des d’Arinsal
al Pas de la Casa, passant per
Encamp.
Ponce reconeix que són situacions difícils de gestionar
perquè la majoria de temporers
que les pateixen no s’atreveixen a denunciar-ho formalment. “Tenen molta por i els
empresaris se n’aprofiten i cometen abusos”, afirma, mostrant-se incrèdul davant les
situacions que els seus compatriotes li han relatat. “A més, si
reclamen, l’empresari els amenaça de denunciar-los a ells
perquè els expulsin del país”.
Fins i tot, després d’haver entregat els dossiers a Interior,
Ponce reconeix que “jo també

La problemàtica ha arribat
també al raonador del ciutadà,
Marc Vila, que confirma que
després del relat de Ponce ha
rebut una primera visita d’una
persona que hauria estat víctima d’aquestes irregularitats.
“Relata que va estar contractada amb la promesa que li farien els papers, però després va
veure que allò no anava enlloc,
va deixar la feina i no li han pagat”, detalla Vila, que afegeix
que està concentrat a recopilar
el màxim de dades per determinar si és només un cas aïllat o si
realment es confirma que n’hi
ha d’altres. És per aquest motiu
que fa una crida perquè “si hi
ha altres persones que es troben en el mateix cas, vinguin
i m’ho expliquin”. Vila també
es va posar en contacte amb
Interior de manera telefònica,
“per no posar en risc la situació
d’aquestes persones”, i es compromet a seguir de prop l’evolució del cas. Amb tot considera
que “són uns pocs desaprensius
els que abusen” i per tant, “espero que es pugui tallar d’arrel
i que no es generalitzi”.

Fem més fàcils
els moments
més difícils
www.pompesfunebresdelesvalls.com · 866 632 · 807 180 · info@pompesfunebresdelesvalls.com
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Vine a Engel&Völkers Andorra a prendre
una tassa de xocolata calenta mentre esperes
l'arribada dels Reis d’Orient
Des d'Engel&Völkers desitgem que tothom passi una fantàstica vetllada
durant la visita dels Reis Mags d'Orient, per això abans que
comenci la cavalcada ens trobaràs davant la nostra botiga regalant

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

*Fins a exhaurir existències.

tasses de xocolata calenta a tots els nens i nenes.
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Consell General

Divuit iniciatives legislatives a tràmit,
pendents de la data d’eleccions
Pressupost, autònoms, inversió estrangera, reforma impositiva, textos per aprovar sí o sí
FACUNDO SANTANA

M. S.
ANDORRA LA VELLA

GUIA DE SERVEIS

Tot i l’acceleració de la tasca parlamentària aquest any passat,
el que més textos s’han aprovat a la cambra parlamentària
d’aquesta legislatura, fins a 18
iniciatives legislatives es troben
encara a tràmit parlamentari al
Consell General pendents de la
data electoral que pugui establir
el cap de Govern, i per tant de
la dissolució de la cambra, per
saber si podran tirar o no finalment endavant. En total 10
projectes de llei, 3 proposicions
de llei i 5 propostes de ratificació o d’adhesió a convenis internacionals que, si fem cas al que
s’ha reiterat en nombroses ocasions des de l’Executiu, s’haurien d’aprovar si no tots, gairebé.
I és que entre els diferents
textos que hi ha a tràmit hi ha,
més enllà del projecte de llei del
pressupost per a aquest exercici
2023, que si tot va com està previst s’aprovarà a finals de gener,
algunes lleis que des del Govern
es consideren “cabdals” i que
són compromisos que l’Executiu de coalició voldria complir.
Entre aquest hi ha per exemple
el projecte de llei de mesures
per al treballador per compte
propi, entrat el setembre passat
i que després de cinc pròrrogues
encara té obert el termini per
a la presentació d’esmenes, la
modificació de la Llei d’inversió
estrangera que busca agilitzar
els processos amb un control
a posteriori, i que també està
pendent de rebre les esmenes
dels grups, i el projecte de llei de
mesures per a la reforma de la
imposició directa i de modifica-

Els consellers generals han vist com s’incrementava l’activitat legislativa en el darrer tram de la legislatura.

La ratiﬁcació del
Conveni d’Oviedo o
el text de recerca
biomèdica, entre
els pendents
ció d’altres normes tributàries i
duaneres, les esmenes al qual ja
s’estan treballant al si de la comissió legislativa de Finances i
Pressupost, que, entre d’altres,
vol garantir que totes les empreses que obtenen beneficis
tributin com a mínim un 3%.
També es troba ja en comissió un cop rebutjada l’esmena a

MENJARS PER
EMPORTAR
Esmorzars fets
a la llar de foc
Dinars servei de bar

la totalitat el projecte de llei de
recerca en l’àmbit de la salut i la
biomedicina, que ha de donar
cobertura al projecte de laboratori de Grifols a Ordino, i el
projecte de llei d’avaluació ambiental de projectes i de plans i
programes.
I òbviament hi ha pendents
els textos entrats darrerament
com són el projecte de llei de
mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la
ciutadania i en matèria d’arrendaments d’habitatge, pendent
d’una última pròrroga per presentar esmenes demanada des
del grup demòcrata, el projecte
de llei de la professió de traductor i intèrpret, i traductor i
intèrpret jurat, i de creació del
Col·legi Oficial de Traductors i
Intèrprets, i Traductors i Intèrprets Jurats d’Andorra (Cotija),

que ja és en mans de la comissió
legislativa d’Educació, Recerca,
Cultura, Joventut i Esport per
treballar les vuit esmenes que
s’hi han presentat, així com el
projecte de llei d’auditoria de
comptes del Principat d’Andorra i el de modificació de la
Llei de l’exercici de la professió
d’advocat i del Col·legi Oficial
d’Advocats d’Andorra, tots dos
amb el termini per presentar-hi
esmenes encara obert.
Quant a les proposicions llei,
hi ha la presentada pels set comuns per modificar la Llei dels
agents de circulació comunals,
que es va prendre en consideració al ple del 24 de novembre
passat i que es troba encara
amb el termini d’esmenes obert
després de dues pròrrogues, la
recent presentada per modificar la Llei de taxes de l’Agència

El 2022 es
tanca amb
45 lleis
aprovades
Com és habitual, la tasca
legislativa s’incrementa la
segona part de la legislatura i el mandat de Xavier
Espot no n’està sent una
excepció. Així, de les 107
iniciatives
legislatives
aprovades ﬁns ara, ﬁns
a 45, el 39,2%, han vist
la llum durant l’exercici
2022, on a més a més, el
ple ha donat el vistiplau
al canvi del reglament del
Consell General, al codi de
conducta dels consellers
generals, a l’estatut del
personal del Consell General i a les bases reguladores de l’Administració
electrònica del Consell
General. Durant els primers mesos de la legislatura (2019) es van aprovar
6 lleis, el 2020 se’n van tirar endavant 19 i l’exercici
2021 es va donar llum
verd a 37 textos.

de Qualitat de l’Ensenyament
Superior d’Andorra, que ja ha
rebut el criteri favorable del Govern, i la proposició de llei reguladora de la iniciativa legislativa
popular, que ja està treballant la
comissió legislativa de Justícia,
Interior i Afers Institucionals.
Finalment, la cambra parlamentària té pendents també la
ratificació de l’Acord marc entre Andorra i el Banc Europeu
d’inversions, la ratificació dels
CDI amb Mònaco i la República
Txeca, la ratificació del Conveni
d’Oviedo, i l’adhesió a l’acord relatiu a l’adopció de reglaments
tècnics aplicables a vehicles.

BOTIGUES BENÈFIQUES
TENIM TOT EL QUE NECESSITES PER A LA TEVA LLAR A
BON PREU!!

Carrer de la Plana, Santa Coloma
AD500 Andorra la Vella
Tel. 725 511

Més de 70 anys 1951-2022

Av. Meritxell, 88, AD500 Andorra la Vella
Telèfon: 806

806

346 244 - 327 820

Carisma Associació Benèfica

Carismaandorra

PUBLICITAT
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Compte remunerat
a l'1% TIN/TAE fins a
30.000 euros.

Descarrega’t l’app i obre't un compte
en pocs minuts a myandbank.com
Myandbank és un banc 100% digital, un nou canal comercial d’Andorra Banc Agricol Reig, SA. (Andbank). Andbank opera amb el Número de Registre
Tributari (NRT) A700158F, el núm. de Registre Societats Mercantils 5008 i el núm. de registre a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) EB 01/95.
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Turisme

exèquies

L’ocupació hotelera del mes de
desembre supera el 63%

Vives assistirà al funeral
pel Papa emèrit Benet XVI

La setmana de Cap d’Any s’assoleixen els millors registres i es frega el 90%
facundo sanTana

Redacció
andorra la vella

Els hotels d’Andorra han tancat
el mes de desembre amb una
ocupació mitjana del 63,35%,
el que suposa una millora respecte el mateix mes del 2021,
quan la mitjana d’ocupació va
ser del 59,50%, segons les dades
facilitades per la Unió Hotelera
(UHA). De fet, la dada assolida
aquest any també permet millorar els registres prepandèmia, ja
que el desembre del 2019 es va
tancar amb una ocupació mitjana del 61,53%.
El director de la UHA, Jordi
Pujol, va destacar que durant la
segona part de les festes l’ocupació mitjana és molt similar a la
del 2021, mentre que l’augment
registrat en el global del mes
l’atribueix al “lleuger augment”
de les ocupacions durant la primera part de les festes, és a dir,
entre Nadal i Sant Esteve.
En aquest sentit, cal destacar
que l’última setmana de mes ha

Redacció
andorra la vella

L’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives,
assistirà demà al funeral del
Papa emèrit Benet XVI al Vaticà, traspassat dissabte als 95
anys. L’acompanyarà l’ambaixador d’Andorra davant la Santa
Seu, Carles Álvarez, i els seus
vicaris, Ignasi Navarri i Antoni

Elvira. Vives va signar dilluns
el llibre de condolences obert a
la Nunciatura Apostòlica a Madrid, en el qual va fer un article
de reflexió sobre el testament
de Benet XVI. El Papa emèrit va
ser clau en la firma el 2008 del
Concordat que regula les relacions amb la Santa Seu. Va ser
elegit bisbe de Roma el 2005 i
va renunciar al càrrec el 2013.

la Massana

Un vehicle aturat per la cua mentre els visitants travessen el carrer de la Unió.

estat la millor quant a ocupació,
fregant el 90%. Del 27 de desembre a l’1 de gener s’ha registrat,
concretament, un 89,45% d’ocupació, mentre que en el mateix
període de l’any anterior la xifra
va ser de 89,06%. D’aquesta manera s’han complert les bones
expectatives que hi havia per la
setmana de Cap d’Any.
Pel que fa a la resta del mes,

la setmana del 19 al 26 de desembre l’ocupació va ser del 67,75%,
mentre que la del 12 al 18 de desembre haurà estat la més fluixa
de les quatre en quedar en una
ocupació mitjana del 50,29%.
En canvi, del 5 a l’11 de desembre, coincidint amb el pont de la
Puríssima, els registres van ser
favorables i es va assolir una ocupació mitjana del 63,08%.

Les cònsols entregaran les
claus de les llars al Reis
Redacció
andorra la vella

Els Reis d’Orient arribaran
demà a la plaça de Les Fontetes després d’haver recorregut l’eix comercial de la Massana. La cavalcada començarà
a les 17 hores des del Prat
Gran del Colat, passarà per
l’avinguda Sant Antoni i des-

prés tornarà pel mateix camí
per recórrer l’avinguda del
Través abans d’aturar-se a les
Fontetes. Allà seran rebuts
per les cònsols de la Massana, Olga Molné i Eva Sansa,
que els lliuraran les claus que
obren les llars de la parròquia
perquè hi puguin deixar els
regals.
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Cultura
Revista literària

‘Portella’ fa mutis

L’associació cultural es dissol, els continguts no es renovaran de forma periòdica però la pàgina web seguirà activa
fotos: associació cultuRal poRtella

a. l.
andoRRa la Vella

“És temps de moure’s, de crear,
de fer propostes i de ser imaginatius, de deixar una empremta
perdurable i bella”. Aquesta era
una de les consignes més inspiradores del manifest que Joan
Peruga, en funcions de president
del tinglado, va llegir en la presentació del primer número de
Portella. Era el 30 de novembre
del 2010, i amb Portella naixia
una criatura sense parangó entre nosaltres: una revista literària –dos números l’any, fins al
2015– d’arrel andorrana i vocació
transnacional, nascuda per donar
visibilitat al xup-xup creatiu que
o en fa prou amb la urgència de
la pàgina diària i homologable en
quasi tot a les que es publiquen
als països veïns. Una raresa absoluta, ben maquetada, ben impresa i ben acabada, concebuda amb
amor i parida amb carinyo.
Dotze anys, tretze números i
250 col·laboradors després, aquella ambiciosa i pelet romàntica
aventura tanca la paradeta. La
veritat és que es veia venir des
que el 2019 es va renovar de dalt
a baix el consell de redacció –només van sobreviure Eva Arasa i
Quim Torredà, que el 2015 havia
succeït Peruga com a president
de l’associació– i el número 14 de
la revista en paper es va posposar
per fer-lo coincidir amb la migració al format digital. La pandèmia
va capgirar els plans inicials, i la
tercera i finalment última etapa
de Portella va arrencar el juny
del 2021, però ara ja amb versió
exclusivament digital, on s’han
abocat un grapat de monogràfics
(Veus i ànima, amb fotografia de
Laura Gálvez-Rhein; Juberrigrafies, amb Joan Fontcoberta com
a amfitrió; Antoni Morell, Fiter i
Rossell, la pedra seca...)
La intenció era posar el portal en marxa i anar-lo alimentant periòdicament amb nous
continguts, a la vegada que se’n
recuperaven d’antics. Torredà i
el seu equip –Jasmina Canedo,
Aurora Baena, Marta Tort, Carles Sánchez, Carles González i la
mateixa Arasa, entre d’altres– es
van donar un any de temps per
trobar-ne un altre disposat a assumir el relleu i fer-se càrrec de la

Els tretze números de la revista publicats entre el 2010 (‘Max Frisch: la por andorrana’) i el 2019 (‘El boom del còmic a Andorra’).

30 de novembre del 2010: presentació del número 1 de la revista ‘Portella’ al Centre de Congressos de la capital.

nova etapa de Portella. No hi ha
hagut sort, i la pròxima assemblea de l’associació es convocarà
amb un únic punt a l’ordre del
dia: aprovar-ne la dissolució.
Portella fa per tant mutis, no
hi haurà més números en paper
ni es generaran nous continguts.
Però no mor del tot. El romanent de caixa que queda es destinarà a garantir la continuïtat
del portal (revistaportella.com)
com a mínim durant els cinc
pròxims anys, amb l’esperança

–diu Torredà– que aparegui algú
amb el temps, les ganes i l’empenta de ressuscitar el projecte:
“S’ha acabat un cicle i no és un
moment trist, sinó al contrari,
perquè creiem sincerament que
hem complert un cicle i també la
missió amb què vam començar
aquesta singladura”.
En El momEnt adEquat

És hora per tant de fer balanç i
de comprovar si, com demanava
Peruga el 2010, Portella ha dei-

xat una empremta “perdurable i
bella”. De la primera etapa, que
s’allarga com s’ha dit fins al 2015
i amb un equip fundacional especialment homogeni que completaven Txema Díaz-Torrent,
David Gálvez, Iñaki Rubio, Roser
Porta i Roser Suñé, Torredà en
destaca els dos números anuals
en paper i ho atribueix a la feliç
confluència de dos factors: d’una
banda, les ganes de cruspir-se el
món literari d’una generació que
començava a despuntar, tots sota

la batuta inspiradora de Peruga
i amb la generosa vocació no de
crear una revista per publicar-hi
ni només ni sobretot ells, sinó de
descobrir també nous talents i
reivindicar les figures totèmiques
de la nostra tradició literària:
“Portella va néixer en un moment
molt oportú i va ser molt ben
rebut, tant des del món cultural
com de les institucions”.
Va ser una etapa d’autèntica
esplendor per on van desfilar des
de Sergi Mas fins a Agustí Bartra,
de qui es van recuperar unes Estances de Lòria que es creien perdudes, per no parlar de Prat de
la Mola, la col·lecció de tankas de
Vicent Andrés Estellés, o de la deriva andosina del Biscúter i Charo, compis de Pepe Carvalho. Però
com passa amb el concert final de
Serrat, que cada fan hauria fet la
seva songs list particular, deixin
que de la primera etapa ens quedem amb el descobriment de Manuscrito encontrado en una mano,
el relat andorrà de Julio Cortázar,
paraules majors, i amb la resolució d’un fascinant enigma literari: el pis lauredià on Amat Piniella va escriure K. L. Reich, la gran
novel·la catalana sobre l’univers
concentracionari. Al número 50
de l’avinguda Canòlich, si s’ho
demanen.
A partir del 2015, i amb nou
consell de redacció –Júlia Fernández, Toni Farrero, Imma Tomàs i
Eva Arasa, amb Torredà i Suñe
com a vincle amb els fundadors–
Portella treu el peu de l’accelerador: publica només un número
l’any però inicia una fructífera
col·laboració amb altres associacions culturals. La gran fita és El
so de Portella, en paper i també
CD, amb l’Associació de Músics.
En aquesta nova etapa es prodiguen les visites de personatges
del món cultural auspiciades per
la revista, des del gran Ibáñez, el
pare de Mortadelo, amfitrió del
número consagrat al còmic, fins a
Paco Camarasa (per a Andorra en
negre, sobre la literatura de gènere) i Vicenç Villatoro. I el que no
cap en aquestes línies i que, quina
llàstima, ja no es podrà consultar
sinó en paper.
És o no és, en fi, “perdurable i
bella”, l’empremta que han deixat
aquests dotze anys de Portella?
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Classificats
IMMOBLES
carrer Hort de Godí
ÀMPLIeS PLaceS de PÀrQUING. Preu: 85 i 110 €
traSterS. Preu: 35 €
tel. 321 248
DESPATX EN
BON ESTAT DE
30m² I 110m²
SITUAT A
L’AVINGUDA
mERITXELL
PREU: 700 I
1500 EUROS
TEL: 321 248

tel. 800 150
av. carlemany, 35
www.colonialimmobiliaris.com
colonialimmobiliaris@andorra.ad

eS LLoGa terreNy aGrícoL aMb cabaNa
a La VaLL deLS cortaLS d’eNcaMP

Vols
vendre o
llogar el
teu pis?

BUSQUES PIS?

Descobreix tota la nostra
oferta a www.acg.ad

PàrQUIngS
• Pàrquings cèntrics a la parròquia d’Andorra la Vella. Zona plaça de la Sardana. Preu per
consultar
• Pàrquings a la parròquia d’Andorra la Vella, costat hotel President. Preu per consultar
• Pàrquing a la parròquia d’Escaldes, zona ctra. d’Engolasters, conjunt residencial els Roures.
Preu: 120 €
AnDorrA lA vEllA I SAnTA colomA
ref: 2302401 Local, parades al mercat dels Marginets ben situades. Preu: 300 €
ref: 2022012 Despatx en bon estat de 30 m² situat al centre d’Andorra, situat a l’Avinguda
Meritxell. Preu: 700 €
ref: 2022013 Despatx en bon estat de 110 m² situat al centre d’Andorra, situat a l’Avinguda
Meritxell. Preu: 1.500 €
EncAmP
ref: 3940101 Pis de 2 hab. amb vistes, 1 bany, menjador amb terrassa, cuina oberta,
pàrquing i traster. Preu: 880 €
ref: 2301001 Àmplies places de pàrquing, situades al carrer Hort de Godí. Preu: 85 € i
110 €
ref: 2301002 Trasters, situats al carrer Hort de Godí. Preu: 35 €
InclES
ref: 3220510
ref: 3220811

80 88 88

vEnDA
dúplex moblat de 90 m2, 2 hab., 2 banys, cuina, menjador amb llar de foc,
inclou pq. i traster, situat a Incles. Preu: 190.000 €
apartament de 65 m2, 1 hab., 1 bany, cuina, saló menjador amb llar de foc,
amb pq. i traster, situat a Incles. Preu: 185.000 €

SolDEU
ref: 31808140 apartament reformat de 80 m2, 2 hab., 1 bany, cuina safareig, saló menjador
amb llar de foc i pq., zona Soldeu. Preu: 220.000 €
ref: 3220804 apartament de 85 m2, 3 hab., 2 banys, cuina safareig, saló menjador amb llar
de foc i terrassa, inclou pq. i 2 trasters. Preu: 325.000 €
ArInSAl
ref: 3220203 apartament de 45 m2, 1 hab., 1 bany, cuina, menjador amb terrassa, inclou
pàrquing, situat a Arinsal. Preu: 150.000 €

Anuncia’t en
aquest espai
Més informació al

Príncep Benlloch, 8-1r
AD500 Andorra la Vella
acg@acg.ad
Tel. 806 266

Preu 450 € mensuals

Finest Real Estate Andorra
A

V
O

A

Flamant promoció d’obra nova al centre d’Escaldes
Escaldes · ID. W-02NM0O · Preu: 684.000 €
86 m2
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Apartament amb vistes panoràmiques a Arinsal
La Massana · ID. W-02O51W · Preu: 737.000 €

1
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4 m2
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Espectacular promoció a peu de pistes de Grandvalira
Canillo · ID· W-02QKS7 · Preu: 409.300 €
2

55 m2

CÈ

m2

1

1

1
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0 m2 5

VOl quE lA SEVA
PROPIETAT SIguI Aquí?
TRuquI’NS!

Nova promoció amb magníques vistes a Soldeu
Canillo · ID. W-02QWZZ · Preu: 395.000 €
101 m2

0 m2

25 m2

2

1

Modern pis de 3 habitacions en ple centre.
Escaldes · ID. W-02Q1IL · Preu: 560.000 €
1

109 m2

0 m2 -

3

2

1
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C/ Pere d'Urg, 10-12, Ed. Mont-Ducal, 4t 8,
AD500 Andorra la Vella

RESIDENCIAL
LES MOLLERES

860 260

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

ESCALDES-ENGORDANY
TERRENY en zona
residencial CAN
DIUMENGE 2 parcel·les
de 1.099 m2 i 1.820 m2
CONSULTEU-NE EL PREU

ESCALDES
ENGORDANY
D E S C R IP C I Ó
3 D O RM I T O RI S
2 BA NY S
A P A RT IR D E 9 0 m2

PLACES D'APARCAMENT I
TRASTERS DISPONIBLES

ANDORRA LA VELLA Àtic
de 184 m2 + 26,50 m2
de terrassa amb vistes
espectaculars.
Preu 841.800 €

SANT JULIÀ DE LÒRIA
Pisos de 3 i 4 habitacions
en venda, de 100 m2, a
partir de 272.000 €

ANDORRA LA VELLA

00376 828878 / 626 908
grp@andorra.ad

En venda LOCALS de 70 m2. Preu: 185.000 €
En lloguer DESPATX d’uns 65 m2 + pàrquing. Preu: 1.100 €/mes

www.attic.ad

396.000 €
Ref: W0137 – Pis situat al centre d’Encamp a
prop de tots els serveis.
103,8 m2

3

2

420.000 €
Ref: KW212 – Ampli pis situat a Ciutat de Valls.
94 m

2

3

2

sí + box

sí + balcó

450.000 €
Ref: WR0003 – Espaiós i lluminós pis situat a la
Cortinada
120,69 m2
traster

13

3

3

Terrassa

sí +

530.000 €
Ref: W0145 – Preciós àtic dúplex totalment
reformat ubicat a Ordino.
130,56 m2

4

3 Terrassa

221.600 €
Ref: W0095 – Acollidor pis totalment moblat i
equipat a Arinsal, ideal per a inversió o segona
residència.
66 m

2

1

1 Balcó

sí + traster

sí + box

455.000 €
Ref: E703 – Obra nova en construcció al centre de
la Massana.
111 m2

3

2

Terrassa

disponibilitat de places i trasters

Baixada del Molí, 5 - AD500 Andorra la Vella
Tel. +376 80 82 83 | Mòbil +376 38 82 83 info@windsorandmeyers.com
www.windsorandmeyers.com |
@windsor_meyers
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Tel.: (+376) 738 721
fercamp@andorra.ad
www.fercamp.com
ARINSAL - LA MASSANA
VENDA

ENCAMP Pis situat a l’entrada de les
Bons (Encamp) 2 dormitoris (1 doble
+ 1 individual) 1 bany complet, cuina americana amb saló menjador. El
preu inclou una plaça de garatge i un
traster. A prop del centre d’Encamp.
Ref. 5591 - PREU: 190.000 €
ARINSAL Pis molt maco en una zona
tranquil·la d’Arinsal, al costat de centre del poble, amb tots els serveis.
Consta de 82,15 m2, rebedor, 1 lavabo
de cortesia, 2 habitacions dobles amb
armaris encastats i exteriors, 1 bany
complet amb banyera, cuina separada amb safareig i un ampli saló menjador amb llar de foc, sol i vistes. Terra
de parquet, bigues de fusta al sostre,

en perfecte estat de conservació. Inclou plaça d’aparcament i traster. Ref.
5578 - PREU: 310.000 €
ARINSAL Planta baixa a Arinsal de 80
m2 aprox. Consta de rebedor, 2 dormitoris dobles amb armaris encastats (1
suite amb banyera), 1 bany amb plat
de dutxa, cuina oberta al saló menjador amb barra. Ampli saló menjador
amb llar de foc i sortida a la terrassa.
Tot exterior, molt lluminós i amb sol
directe. Inclou plaça d’aparcament i
traster. Ref. 5588 - PREU: 260.000 €
LA CORTINADA Bonic pis de 93,95 m2.
Té adscrit un jardí de 22 m2 i un pati
de 5,80 m2. Distribuït en un ampli saló
menjador i cuina integrada oberta,
amb llar de foc de pèl·lets, 2 dormi-

toris amb possibilitats d’espai per
fer-ne un altre o zona de despatx o
de jocs. Disposa d’una àmplia plaça
de pàrquing i d’un traster. Actualment
llogat. Ref. 5473 - PREU: 325.000 €
ARINSAL Àtic semi nou al costat
del telecabina i del centre del poble
d’Arinsal de 87m² amb 2 dormitoris
dobles amb armaris encastats (1 suite), vestidor, 2 banys complets, cuina
separada equipada, saló menjador
amb un altell que podria servir com a
despatx, zona de jocs o un tercer dormitori, balcó amb vistes espectaculars, tot exterior. Molt bufó, en perfecte estat de conservació. El preu inclou
una plaça de garatge i dos trasters
grans. Ref. 4526 - PREU: 350.000 €

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

FEINA

Busquem

PROFESSIONAL D’ASSEGURANCES
per ocupar lloc de gestor de negoci
en corredoria d’assegurances

Sou segons vàlua.
Es valora idiomes i formació en el sector
Lloc de treball: Andorra / Massana
Enviar CV a admin@ambassessors.com

CLASSIFICATS
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Empresa dedicada a l’assessorament integral a
empreses selecciona:

TÈCNIC COMPTABLE

Es requereix
- Formació relacionada amb l’àmbit comptable
- 3 anys mínim d’experiència en llocs similars
- Català i castellà parlat i escrit. Es valoraran altres idiomes
- Domini Ofﬁce
- Capacitat organitzativa i per treballar en equip
S’ofereix:
- Retribució negociada en funció de la experiència i
qualiﬁcació del candidat/a (Fix + variable)
- Jornada laboral partida (Fins a 18h) i divendres
intensiu.
- Desenvolupament professional.
Persones interessades enviar CV a:
cvseleccioandorra@gmail.com

CERQUEM
Responsable de la gestió i
administració de les ﬁnques

MISSIÓ DE LA POSICIÓ
• Responsable de la gestió i
administració eficient de les
finques propietat del grup.
• Responsable de processos de
captació i alta de nous clients,
renovacions, rescissions,
addendes i modificacions de
contracte.
• Responsable d’atenció al client i
de les interaccions entre client i
companyia.

Si estàs interessat/ada envia el
teu CV actualitzat a
rrhh@grimcisa.andorra.com
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FUNCIONS
• Administració: procés de facturació de
rendes mensuals, liquidacions, abonaments,
devolucions.
• Gestió de l’ocupació.
• Comunicació i Contact Center: interlocució
amb client a través de tots els canals
de contacte de la companyia. Capacitat
d’adaptació de llenguatge a un ampli espectre
de tipologies de clients.
• Anàlisi i reporting: elaboració de
documentació de control de seguiment dels
indicadors de negoci, indicadors de gestió
d’equip, etc.
• Gestió de projectes interns: gestió de
projectes de canvi interns a nivell organitzatiu,
de millora d’eficiència, implantació d’eines,
processos o recursos, etc.

Es busca senyora amb
EXPERIENCIA que sapiga
cuinar, cuidar nens i fer
tasques domèstiques
de la llar

COMPETÈNCIES
Competències tècniques
• Alta orientació a objectius i resultats.
• Gestió de projectes.
• Estudi i evolució de tendències de mercat.
Competències de gestió
• Alta capacitat d’anàlisi, esperit crític i
resolució de problemes.
• Presa de decisions i gestió del canvi.
• Iniciativa, proactivitat i perseverança.
Organitzat, previsor i resilient.
Experiència i formació
• Mínim 5 anys d’experiència en el sector
immobiliari en funcions similars demostrable.
• Sistemes: SAP, MS Office.

Restaurant Fideus
cerca CAMBRER/A a
jornada complerta i a
mitja jornada (tarda nit)
bon ambient de treball

imprescindible permis de treball
Horari:
de dilluns a divendres de les 15:30
hores a 19:30 hores.
Interessades trucar al 347 201

Contacte per Whatsapp
+376 640 250
Es necessiten

REPARTIDORS
DE PREMSA

amb vehicle propi.
A partir 6 h del matí per a
suplències de vacances i
caps de setmana.
Interessats contacteu
per al 33 53 52
Empresa de serveis
informàtics d’Andorra
selecciona UN
ADMINISTRADOR/A
especialista de sistemes
Es requereix un mínim de 3 anys
d’experiència, administrador de
sistemes Windows Server, Exchange
/ M365 / VMware / Linux / Oracle.
Cerquem tècnics amb experiència,
amb bona presència i capacitat
de treball en equip, idiomes per a
la prestació del servei en català i
castellà.
Incorporació immediata,
jornada laboral de dilluns a
divendres.

SELECCIONA REDACTOR/A
Requerim:
- Llicenciatura en Periodisme.
- Experiència mínima 3 anys premsa escrita.
- Idiomes: català nadiu, es valorarà el
francès.
- Disponibilitat immediata.
Oferim:
- Salari en funció de la candidatura.
- Bon ambient de treball.
Interessats/ades envieu currículum més
mostra d’articles, reportatges i entrevistes
que hagin publicat a l’adreça electrònica
gerent@bondia.ad amb la referència
“redacció”

Envieu CV a: publicitat@bondia.ad

16

CLASSIFICATS

DIMECRES, 4 DE GENER DEL 2023

CREIXENT JUNTS

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

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PERSONAL
DEPENDENT/A DE
PASTISSERIA
Experiència en el sector amb
idiomes català i castellà,
valorable francès. Imprescindible
permís de treball.

COMERCIALS
Amb experiència, iniciativa,
treball en equip i sobretot actitud
positiva. Imprescindible permís
de treball.

RECEPCIONISTA
PROGRAMADOR/A C# AMB
DOMINI DE .NET
Bones condicions econòmiques
i lloc de treball estable.

Busquem recepcionistes a
Encamp i Andorra la Vella per a
sector hoteler. Imprescindibles
idiomes català, castellà, anglès
i/o francès i vehicle propi.
Indispensable experiència en el
sector.

COMERCIAL I MÀRQUETING
DIGITAL

TÈCNICS COMPTABLES
JÚNIORS I SÈNIORS

Imprescindible permís de
treball i experiència en sector
hoteler per a empresa d’Arinsal.
Necessari català, castellà i es
valorarà anglès o francès.

Amb experiència a fer tot el cicle
comptable, formació relacionada
i bon nivell de francès parlat i
escrit. Imprescindible permís de
treball.

EL TEU OBJECTIU, LA NOSTRA RAÓ DE SER

ASSISTENT DE CONSULTORIA
Amb coneixements en matèria mercantil,
fiscal, comptable i relacions públiques.
Imprescindible català i anglès parlats i
escrits amb permís de treball.

INSCRIVIU-VOS
A TRAVÉS DEL CODI QR O
A LA NOSTRA PÀGINA WEB

classificats
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VOLS FORMAR PART DEL NOSTRE EQUIP?
ESTEM CERCANT:

Recepcionista
Cambrers/eres
per Restaurant
Gastronòmic
REQUISITS:

· Idiomes: català + francès + anglès.
· Experiència mínima de 3 anys en
establiments 4* o 5*.
· Coneixements tècnics relacionats amb
la posició vacant.
· Alta orientació al client i la qualitat.

OFERIM:

· Formar part d’una empresa hotelera de
referència.
· Contracte ﬁx.
· Projecció de carrera.
· Bon ambient laboral.
· Bones condicions salarials (sou ﬁx +
variable).
· Beneﬁcis socials (prima transport inclosa).

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

CERQUEM, PER TREBALLAR
AL NOSTRE CENTRE COMERCIAL

CERQUEM, PER TREBALLAR ALS
DIFERENTS GRANIER D’ANDORRA
LA MASSANA
PAS DE LA CASA
SANT JULIÀ DE LÒRIA

CAMBRER/A

FRUITER/A
Funcions

· Interès en conèixer i aprendre la professió a fruiteria
· Mostrar orientació al client i a la venda
· Reposició i ordre de la fruita i verdura a la secció

Funcions

· Venda productes eca | pastisseria
· Preparació i servei de comandes a cafeteria
· Ordre i neteja de les instal·lacions
Requisits

· Experiència prèvia fent tasques de cara al client
· Cobrament a caixa
· Ordre i organització de l'espai de restauració
Oferim: possibilitat de contractació estable i
avantatges en les diferents botigues del grup.
Requisit indispensable disposar de permís de treball vigent
Interessats/ades, envieu CV a seleccio@gruphiperpas.com
o entreu a la nostra web https://www.gruphiperpas.com/uneix-te-a-lequip/

VENEDOR/A A ELECTRÒNICA

REPARTIDOR/A

Funcions

Funcions

· Atenció i assessorament personalitzat
al client

· Coneixement del producte a oferir
· Cobrament a Caixa

· Preparar les comandes on-line
· Organitzar el recorregut d'enviament
· Repartir amb furgonetes les comandes

Oferim: possibilitat de contractació estable i descomptes especials
en les compres del Centre Comercial i a les nostres benzineres.
Requisit indispensable disposar de permís de treball vigent
Interessats/ades, envieu CV a seleccio@river.ad
o entreu a la nostra web https://www.river.ad/recursos-humans/
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Empresa del Grup AeroAutofactoria
Seguim ampliant plantilla!!!
Present a Europa des de fa més de 20 anys, el Grup AeroAutofactoria opera en diversos
negocis d’automoció: centre de compres, majorista, concessionari, lloguer de vehicles,
carrosseria industrial, plataforma de màrqueting/comunicació dedicada als professionals.
AeroAutofactoria gestiona al voltant de 15.000 cotxes a l’any a Europa i compta amb 120
empleats dinàmics i multilingües a 4 països: Luxemburg, Alemanya, Espanya, Andorra.
Per a la nostra sucursal a Andorra, Caropticom, SL,
CERQUEM

SECRETÀRIA DE DIRECCIÓ
AMB FRANCÈS CASTELLÀ, ANGLÈS
Funcions:
• Suport directe a la Direcció General:
preparació d’agendes, viatges, reunions,
atenció telefònica
• Tasques administratives en general:
control de factures i gestió de l’arxiu
• Gestions a prop de les administracions i
altres entitats
• Suport a l’equip de compres
• Manteniment de la bona imatge, l’ordre
i el bon estat de les instal·lacions en
coordinació amb la resta d’empleats
Perfil:
• Bona presència i do de gents
• Experiència mínim de 2 anys en llocs
similars

• Persona motivada, autònoma, organitzada
i amb esperit d’equip
• Imprescindible domini del francès, castellà,
alemany i/o anglès, escrits i parlats.
• Domini del Pack Ofﬁce (Word, Excel,
PowerPoint)
• Disponibilitat immediata
Oferim:
• Lloc de treball motivador en una empresa
en ple creixement
• Jornada complerta, caps de setmana
festa
• Formació à càrrec de l’empresa
• Sous segons vàlua
• Ambient de treball estimulant dins d’un
equip dinàmic i multicultural

Si penseu que el vostre perfil correspon amb la nostra recerca, envieu el currículum a
l’adreça electrònica: caropticomsl@andorra.ad
Les candidatures que no corresponguin al perfil demanat no es tindran
en compte en la selecció

Empresa del Grup AeroAutofactoria

Empresa del Grup AeroAutofactoria

Seguim ampliant plantilla!!!

Seguim ampliant plantilla!!!

Present a Europa des de fa més de 20 anys, el Grup AeroAutofactoria opera en diversos
negocis d’automoció: centre de compres, majorista, concessionari, lloguer de vehicles,
carrosseria industrial, plataforma de màrqueting/comunicació dedicada als professionals.
AeroAutofactoria gestiona al voltant de 15.000 cotxes a l’any a Europa i compta amb 120
empleats dinàmics i multilingües a 4 països: Luxemburg, Alemanya, Espanya, Andorra.
Per a la nostra sucursal a Andorra, Caropticom, SL,
CERQUEM

Present a Europa des de fa més de 20 anys, el Grup AeroAutofactoria opera en diversos
negocis d’automoció: centre de compres, majorista, concessionari, lloguer de vehicles,
carrosseria industrial, plataforma de màrqueting/comunicació dedicada als professionals.
AeroAutofactoria gestiona al voltant de 15.000 cotxes a l’any a Europa i compta amb 120
empleats dinàmics i multilingües a quatre països: Luxemburg, Alemanya, Espanya i Andorra.
Per a la nostra sucursal a Andorra, Caropticom, SL, busca

COMERCIAL B2B MERCAT FRANCÈS
Tasques:
• Constitució dossier client i prospecció
• Potenciar els clients professionals en el sector de l’automòbil i digital
• Seguiment de l’activitat postvenda i control de tasques especíﬁques en relació amb
l’activitat comercial
Requisits:
• Francès parlat i escrit nivell alt (llengua materna)
• Altres llengües seran valorades
• Esperit d’equip
• Domini informàtic del paquet Ofﬁce
Oferim:
• Formació a càrrec de l’empresa
• Sou segons vàlua, amb variable segons resultats
• Ambient de treball estimulant dins d’un equip dinàmic i multicultural en una empresa
en ple creixement
Si penseu que el vostre perfil correspon amb la nostra recerca, envieu el currículum a
l’adreça electrònica: caropticomsl@andorra.ad
Les candidatures que no corresponguin al perfil demanat no es tindran
en compte en la selecció

ASSISTENTA DE COMPRES
Tasques:
• Suport a la direcció, planiﬁcació de l’agenda
• Conﬁguracions de vehicles
• Coordinació amb el departament de logística
• Prospecció del mercat i adquisició de nous col·laboradors
• Seguiment de les operacions de compres
• Contacte amb proveïdors
Perfil buscat:
• Nivell alemany i anglès
• Esperit d’equip
• Domini informàtic del paquet Ofﬁce
Oferim:
• Formació a càrrec de l’empresa
• Sou segons vàlua, amb variable segons resultats
• Ambient de treball estimulant dins d’un equip dinàmic i multicultural en una empresa
en ple creixement
Si penseu que el vostre perfil correspon amb la nostra recerca, envieu el currículum a
l’adreça electrònica: caropticomsl@andorra.ad
Les candidatures que no corresponguin al perfil demanat no es tindran
en compte en la selecció
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L’equip d’IQOS selecciona
Es necessita
dependent/a per Farmàcia
Edat entre 25 i 50 anys.
No es requereix experiència.
persona per magatzem i repartidor
amb permís de conduir
(de cotxe i moto de fins a 125cc)

SALES EXPERT
Requisits:
* Assessorar els clients que visitin els espais IQOS
* Ajudar els clients a descobrir la categoria
* Gestionar el servei de venda i postvenda
* La feina es desenvoluparà a l’IQOS Terrace, entre Grandvalira i
Escaldes
* Per als que treballin a Grandvalira, fan recollida a Andorra la Vella i els
porten
* Experiència d’1 any en venda per objectius
* Idiomes: català i castellà obligatori i es valorarà l’anglès i el francès
* 40 hores setmanals. Horari de 9 a 16 hores amb una hora per dinar
* 2 dies de festa setmanals
* Aptituds comunicatives
* Posició presencial al 100%

interessats/des truqueu al telèfon
80 18 59 i demaneu per la Vanessa

Puig & Cusiné
CerCa per l’assessoria

ADMINISTRATIU/VA
pel Dept. d’Empreses

S’ofereix:
* Contracte indefinit
* Incorporació immediata
* Incentius mensuals + dietes

requisits: aDe, empresarials, Dret o experiència
demostrable

Envieu correu: rrhh@imsa.andorra.com

Cerquem

administratiu/Va
edat entre 25 i 45 anys.

interessats/des truqueu al telèfon
80 18 59 i demaneu per la Vanessa

imprescindible Català, castellà, anglès i/o francès
Capacitat de treball en equip
S’ofereix Contracte indefinit
enviar CV amb foto a: gestoria@puigicusine.com

Es busca

NECESSITA

Maquinista i
XofEr

· Oficials serrallers
· Oficials aluministes
Incorporació immediata
Amb experiència demostrable
Bones condicions econòmiques
Carnet de conduir
Permís de residència i treball

sou per convenir

truqueu al 802 947
o envieu correu
a entrimo@andorra.ad

Enviar C.V. rrhhsiep@gmail.com

Empresa del sector del carburant selecciona
DEPENDENT/A PER A ESTACIÓ DE SERVEI
PER A TOTES LES PARRÒQUIES
VOLS TREBALLAR AMB NOSALTRES?
SELECCIONEM
RESPONSABLE DE TORN PER MAGATZEM
MOTORISTA FIXE I CAPS DE SETMANA (EXTRES)
XÒFER REPARTIDOR

-

DEMaNEM
Experiència, permís a1 (motoristes)

-

CAIXER/A PER BOTIGUES

IMPRESCINDIBLE
Permís de residència i treball
OfERIM
Interessants condicions salarials, avantatges socials,
contracte indefinit
Interessats/ades envieu CV rrhhand@julia.ad o bé
personeu-vos directament al Centre Júlia, Av. Carlemany,
115 4a planta, Escaldes-Engordany. Tel. 892 200

Perfil
Experiència prèvia com a dependent/a
desenvolupant funcions d’atenció al client,
cobraments de caixa, devolucions de canvi,
compres de productes, reposició de productes,
neteja i manteniment de la botiga.
Outlook i informàtica a nivell usuari.
Idiomes: imprescindible que parli català i castellà.
Necessari carnet de conduir i vehicle propi.

S’ofereix
- Jornada intensiva (disponibilitat horària per
treballar en torns rotatius).
- Dos dies de descans setmanal.
Interessats/ades envieu CV a
rrhh@petrolisprincipat.com

BUSQUEm PERSONAL
PER ATENCIÓ AL
CLIENT DURANT TOT
L’ANy PER ANDORRA
LA VELLA, SANT JULIà
I PAS DE LA CASA
Interessats/ades
envieu CV a gamma@
gammamanagement.ad

Es necessita:

AdministrAtivA
imprescindible català
parlat i escrit
Interessats trucar:
354 714 / 823 805
o enviar CV a:
herculano@andorra.ad
HOTEL SOL-PARK
(Sant Julià de Lòria)
Cerca

REcEPciOniSTA
Idiomes: català, castellà,
francès i anglès.

Permís de treball i residència.
Persona amb iniciativa i
orientació al client, dinàmica,
responsable i amb do de gent.
Interessades envieu currículum
amb una foto recent a
dir.hotelsolpark@andorra.ad
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Oci
HORÒSCOP
ÀRIES

21 març - 20 abril

Júpiter fa créixer les ambicions. Les vostres accions estaran coordinades amb els
vostres ideals. Satisfacció i lideratge.

TAURE

21 abril - 21 maig

AGENDA

CARTELLERA

La quadratura Neptú-Lluna farà oscillar les vostres emocions i generarà
dubtes. Èxit i suport professional.

BESSONS

22 maig - 21 juny

La conjunció Lluna-Mart aportarà els
estímuls per deixar de donar voltes en
cercle i trobar solucions pràctiques.

CRANC

22 juny - 23 juliol

El sextil Júpiter-Venus aporta sentiments generosos. Amb Mercuri sereu
diplomàtics i amables a la feina.

M3GAN

INFANTIL: ‘ELS SUPERHEROIS: LA GRAN AVENTURA’ Pas de la Casa
Sala de festes del centre esportiu (4 de gener, 18 hores).

Un enginyer en robòtica d’una
empresa de joguines construeix
una nina realista que comença a
cobrar vida pròpia.

LLEÓ

24 juliol - 23 agost

El trígon Mercuri-Urà us convida a
destacar en tots els sectors. Velocitat
infernal i directives hostils a la feina.

CINEMES ILLA CARLEMANY
M3GAN

VERGE

24 agost - 23 setembre

16.30, 19.00, 22.00

La conjunció Juno-Neptú aporta romanticisme però també idealisme. Bones notícies professionals i èxits.

AL DESCUBIERTO
EL GATO CON BOTAS - EL ÚLTIMO DESEO

A TODO TREN 2

24 setembre - 23 octubre

ESCORPÍ

24 octubre - 22 novembre

Bon humor i tolerància. Urà us convida
a prendre riscos a la feina. Les vostres
reaccions sorprendran tothom.

SAGITARI

23 novembre - 21 desembre

El trígon Venus-Mart us impulsa i guanyareu moltes batalles. Mart donarà el
senyal de sortida per a nous projectes.

CAPRICORN

22 desembre - 20 gener

Caos i versatilitat emocional. Nombrosos perills a la feina que revelaran el
vostre potencial.

AQUARI

21 gener - 19 febrer

La Lluna a Bessons aporta inspiració i
creativitat. Algunes inquietuds podrien
generar distraccions a la feina.

PEIXOS

20 febrer - 20 març

Neptú podria perjudicar la vostra intuïció. Risc d’enganys a la feina. Mercuri
us convidarà a parlar obertament.

21.45
15.15, 16.15, 17.30

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA - 3D
18.30 | DOLBY ATMOS: 17.30, 21.30 | VOSE: 20.30

BALANÇA

La Lluna i el Sol generen molèsties i
retarden les vostres accions. A la feina
millorareu tot el possible. Paciència.

15.45, 18.00, 20.15, 22.30

OPERACIÓN FORTUNE: EL GRAN ENGAÑO

EXPOSICIÓ: ‘AFFATUS’

Eve Ariza (Espai Caldes, ﬁns al 14 de gener).

Escaldes-Engordany

NOTA
Programació de dimecres 4 al diumenge 8 de gener.

15.45, 19.45

OCI
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INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE:
• Electricitat industrial i domèstica
• Comunicacions i xarxes
• Extintors
C/ de la Vena, 9 (bis) · AD200 ENCAMP · Tel. : (+376) 83 25 00 · Correu-e: escoem@escoem.ad · Web : escoem.ad

MOTS ENCREUATS

SUDOKU
Núm. 6.250

Núm. 4.679

www.bondia.ad
Diari Bondia Andorra
diaribondia
@bondia

SORTEJOS
3/01

EUROMILIONS

20 21 29 45 46

Núm. 6.251

Estrelles: 3 i 10

2/01

LA PRIMITIVA

23 25 27 42 44 46
Comp.: 1

Rei: 7

LA GROSSA DE LA PRIMITIVA

5

1/01

20 31 35 50

Núm. clau: 1

BONOLOTO

3/01

10 27 31 35 40 44
Comp.: 14

Rei: 5

LOTERIA NACIONAL

8

0

6

6

5

5

1

3

29/12

Rei: 5 , 2 , 4

ONCE
BOTIGA I TALLER DE
REPARACIÓ MULTIMARCA

1

Mantenim els nostres
preus per ajudar-vos a
combatre la inﬂació

IGI+MATRICULACIÓ INCLOSA

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

3€

A L’A IES
NY

6.248

Recanvis i accessoris de:

DES DE

365 D

Av. Príncep Benlloch, 23 - ANDORRA LA VELLA

4.678

Distribuïdor de:

RENTATS I
ASSECATS

Apartaments St. Moritz - ARINSAL

6.249

WOTTAN
GP1 125CC
PREU: 2.650 €

SOLUCIONS

IGI+MATRICULACIÓ INCLOSA

3/01

Sèrie: 38

BUGADERIA
TOTALMENT
AUTOSERVEI
WOTTAN
STORM-S 300CC
PREU: 3.900 €

2
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Esports
esquí de fons

Esteve completa els 10 km clàssics
59è i cau al 46è lloc de la general

solidaritat

El Champions
for Unicef
torna després
de dos anys

El fondista, amb problemes físics després d’una mala nit, va córrer per seguir al Tour de Ski

Redacció
anDorra la vella

norDic focus

Redacció
anDorra la vella

Després de recuperar 57 posicions en la segona cita del Tour
de Ski a Val Müstair (Suïssa)
i situar-se en el 32è lloc de la
general, Irineu Esteve no ho va
passar gens bé ahir a la primera de les proves programades a
Oberstdorf, els 10 quilòmetres
individuals en clàssic, on només
va poder acabar 59è i va caure a
la 46a posició de la general.
Esteve va arribar a la carrera
de l’estació alemanya físicament
dèbil després d’una nit complicada, però amb tot va lluitar per
acabar la prova i mantenir-se a
la competició que avui viurà la
cursa de 20 quilòmetres persecució. El fondista andorrà es va
presentar a la línia de sortida
després de patir molt mala nit,
amb una indigestió que no el va
deixar descansar en condicions
i que no va permetre-li estar al
100% a la sortida.
Així, ja als primers quilòmetres quedava clar que no havia
de ser un bon dia. Al punt de
control 2,1 km, Esteve marcava el 75è temps i perdia 38 segons, mentre que una mica més
endavant, en el 5,2, recuperava

Irineu Esteve en un moment de la prova de 10 quilòmetres clàssics ahir al camp de neu d’Oberstdorf.

L’estació
alemanya
d’Oberstdorf
acull avui els 20
km persecució

algunes posicions per marcar el
69è crono amb 1’13’’8 de temps
perdut. En el quilòmetre 8,3 la
pèrdua de temps era d’1’56’’7,
però l’andorrà estava millorant
i es col·locava 61è. Al final, a
la línia de meta aconseguia remuntar encara més posicions i
completar la prova el 59è, amb
23’42’’6, a 2’04’’1 del guanyador, que va ser novament el noruec Johannes Hoesflot Klaebo
amb un crono de 21’38’’5.

Amb aquest resultat, Esteve
se situa 46è en la classificació
general del Tour de Ski, amb un
crono total de 53’15’’, a 3’48’’
del primer classificat, que és
el noruec Johannes Hoesflot
Klaebo (49’27’’), i a 50 segons
de la 30a posició, que ocupa el
suís Candide Pralong (52’25’’).
El tècnic d’Esteve, Joan Erola, confia que avui el corredor
“tingui millors sensacions” i pugui fer “una bona cursa”.

Dakar

Després de dos anys d’aturada
per la pandèmia, el poliesportiu del Prat Gran d’EscaldesEngordany acollirà aquesta
tarda una nova edició del
Champions for Unicef, organitzat conjuntament pel BC
MoraBanc Andorra, el Comú
escaldenc i Unicef Andorra.
La jornada benèfica tindrà el
format habitual. Es disputaran dos partits, a les 19 i a les
20 hores. El primer d’ells, anomenat vintage, comptarà amb
la participació de personalitats de la vida política i civil
del país, mentre que el segon
enfrontarà dos equips amb
els integrants del MoraBanc
barrejats amb esportistes
d’altres disciplines. Està confirmada la presència de Jordi
Gallardo, Laura Mas, Ferran
Costa, Susanna Vela, Mònica
Bonell, Rosa Gili, Justo Ruiz,
Francesc Camp i Josep Majoral, així com del xef Carles
Flinch, el director d’Unicef,
Albert Mora, i la presidenta
de l’ADA, Mònica Codina. Entre els esportistes destaquen
Àlex Rins, Pol Espargaró, Ilde
Lima, Carla Micas i Mònica
Dòria, entre altres.

Bàsquet
gigi solDano

Barreda fa un 5è lloc
la tercera etapa tot i la
fractura al dit del peu
Redacció
anDorra la vella

Malgrat els dubtes sobre si
prendria la sortida per la fractura al dit del peu que es va fer
en l’etapa de dilluns, el resident
Joan Barreda va completar ahir
la tercera etapa del Dakar en la
cinquena posició, a 11 minuts
del guanyador, Daniel Sanders,
i cau de la tercera a la cinquena
posició en la classificació general de la categoria de motos,
on ja no figura un altre dels favorits, Ricky Brabec, que es va
veure obligat a abandonar ahir

després de patir una caiguda
durant l’especial.
En la categoria de cotxes la
victòria va ser per a Guerlain
Chicherit (GCK Motorsport),
seguit d’Orlando Terranova
(Bahrain Raid Xtrme) i Yazeed
Al Rajhi (Overdrive Racing) i
cinquè lloc per a Nasser Al Attiyah (Toyota), que li pren el
lideratge al madrileny Carlos
Sainz (Audi RS Q e-tron), que
es va deixar més de mitja hora
respecte del qatarià després de
trencar la bieleta de la roda del
darrere esquerre. L’etapa es va

Daniel Sanders es va adjudicar ahir la tercera etapa i es va situar líder de la prova.

haver de suspendre per les fortes pluges i l’organització va donar per bons els temps assolits
en el punt de control vuit.
La quarta etapa sortirà i
acabarà a Ha’il després que els

participants hagin hagut de superar una especial de 425 quilòmetres, en una ruta marcada
sobretot per les muntanyes de
sorra que es trobaran en els primers cent quilòmetres.

Pal Arinsal, al
costat del
BC MoraBanc
L’estació Pal Arinsal Grandvalira Resorts continuarà
com a col·laboradora oficial
del BC MoraBanc Andorra
després de l’acord assolit
entre les parts per allargar
la seva col·laboració. El conveni permet al BCA rebre el
suport del domini per seguir
lluitant pels grans objectius, mentre que Pal Arinsal
Grandvalira Resorts estarà
present a l’equipació de joc,
concretament al pantaló, per
tal de donar la màxima difusió, tant a les pistes de la Lliga LEB Or com a les retransmissions televisives.
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segueix-nos a:

bondia.ad

@bondia

Obrim línia regular
des de qualsevol punt d'Andorra
fins a l'estació de l'AVE a Lleida

diaribondia

*Consulta tarifes i horaris a www.andbus.net

JOAN BURGUÉS MARTISELLA
Hi col·laboren:

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

FACUNDO SANTANA

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

Bastant penós que essent un
pais de turisme, les casetes
d’informació estiguin tancades,
no tenim turisme per Nadal...

càncer. La salut entre pel q mengem. Tornar a la dieta meditarràia. NO alimentació processsada: molts ADITIUS.

BD. Saqueig al contenidor de
roba Encamp, Aparcament de la
plaça dels Arínsols

BD Obro debat: Que un xofer de
bus a 10 metres de la parada,
fent cua, sense el bus ple, et digui que no amb la cara i no obri
la porta després treballar tot el
dia, caminar i esperar i demanar
amablement que et porti a casa,
es decisió seva o és política de
l’empresa? Igual no ho veig just
perquè m’he sentit una merda
allà de peu dos minuts mirant
com el molt insensible mirava
cap endavant sense cap mena de
compassió. Bones festes senyor
conductor, demanaré per vostè el
mateix que vostè per mi.

BD. Les empreses de transport
necessiten 50 conductores per
la propera temporada, no n’hi ha
més serveis, tot está com abans,
pot ser fins i tot amb menys
serveis....com ho gestionaven
abans? Pot ser no tenien dies de
descans o la seva jornada era de
16 hores...etc. A saber...clar ara
es Govern....
BD, nens i nenes AMB CÀNCER.
Del 300 hospitalitzats 10 amb

PUIG
&
CUSINÉ
Des de 1993
SERVEIS DE COMPTABILITAT
ASSESSORS TRIBUTARIS I FISCALS
SERVEIS DE GESTORIA
SERVEIS D’IMMOBILIÀRIA
Escaldes, 1989: l’avinguda del Fener, nom del tot excessiu per a un dels carrers més
escarransits de la parròquia, conservava (i conserva encara avui) cert aire de poble.
PODEU ENVIAR LES VOSTRES FOTOGRAFIES ANTIGUES A: foto@bondia.ad

Av. Doctor Mitjavila, 33 local 1, AD500 Andorra la Vella
www.puigicusine.com
+376 866 000
gestoria@puigicusine.com / immo@puigicusine.com

