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Medusa publicarà un text
d’Albert Pijuan i la traducció
de ‘Morts, qui us ha mort?’

Les cavalcades recuperen l’esplendor

El patge anuncia l’arribada dels Reis Mags, que tornaran a tenir desﬁlada conjunta entre
Andorra la Vella i Escaldes-Engordany després dels dos anys de pandèmia
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DIA ASSOLELLAT
No s’esperen canvis respecte dels dies precedents. El sol serà el protagonista de la jornada,
acompanyat del pas d’algun núvol alt i prim.

PREPARA EL
TELETREBALL
matí

tarda

DIVENDRES
DISSABTE

El vent serà feble i de component nord-est.
Temperatures mínimes previstes d’1ºC a Andorra
la Vella, -2ºC a 1.500 metres i -1ºC al Pas de la
Casa.
Les temperatures màximes seran de 14ºC a
Andorra la Vella, 12ºC a 1.500 metres i 2ºC al Pas
de la Casa.
La isoterma de 0ºC se situarà a 3.100 metres tant
al migdia com a la nit.
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Serveis per a particulars i empreses
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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 Pasteur
Av. Meritxell, 84 - Tel. 800 970
El Pas de la Casa
Farmàcia del Pas
C/ Major, 1 - Tel. 755 860 - 352 711

CONSULTI CATÀLEG

CATALÀ EXPRÉS
Com es diu incienso en
català?
Es diu encens.
Or, encens i mirra foren
els tres presents 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
Colofó nadalenc

Il·lusió sense restriccions

L’arribada del patge reial anuncia una Cavalcada que s’augura multitudinària. Ses Majestats desfilaran durant dues hores
per les parròquies centrals. Al Pas hi haurà la tradicional baixada de torxes i a Sant Julià acabarà amb l’adoració de l’infant
faCundo santana

redacció
andorra la Vella

“Holaaaa, patgeeeee!”, el nen
s’esgargamella per atreure
l’atenció de l’emissari reial damunt de la carrossa, amb el
suport de la mare, que també
crida i després es gira i explica
que, amb dos anys de parèntesi, i tant com corre el temps,
sobretot quan ets nen, a punt
han estat alguns de fer-se massa grans i no arribar a gaudir
d’aquesta il·lusió inexpressable
que suposa l’arribada dels Reis
d’Orient. Ahir al vespre, amb
la precavalcada, el passeig del
patge reial pels carrers escaldencs i de la capital, es copsaven aquestes ganes de viure la
il·lusió sense restriccions, de
recollir caramels a mans plenes; els ressagats a lliurar la
carta corrien per atansar-la a
la carrossa de l’emissari; el públic (molt, una gernació) que
omplia l’eix comercial, es trobava amb el seguici. Més amunt,
alguns preguntaven als agents
de circulació per on havia de
passar la petita cavalcada, que
els convocava per a l’arribada
dels Mags: “A tots els nens i nenes que hagin fet bondat / els
portaran joguines i caramels en
quantitat”. Quina nit de nervis.
parròquies centrals

A partir de les 18.30, desfilada per Escaldes-Engordany i
Andorra la Vella. Començarà
a la plaça dels Dos Valires i es
dirigirà per Esteve Albert i Josep Viladomat, Avinguda de les
Escoles, Carlemany i Meritxell
cap a la plaça Rebés i el Palau
Reial instal·lat a la plaça del Poble, on està previst que arribin
dues hores més tard.
la massana

Els Reis d’Orient arribaran avui
a les cinc de la tarda a la plaça
de Les Fontetes, després d’haver recorregut l’eix comercial de
la Massana. A lloms de cavall,
acompanyats pels seus patges, i
com és habitual a la parròquia,
tots els nens podran pujar a
l’escenari a parlar amb ses Majestats. A més, tots rebran unes
llaminadures, amb opció sense

Propis i estranys s’afegien al seguici de l’emissari reial, que resseguia l’eix comercial convocant tothom a la cavalcada d’aquest vespre.

els tortells mai no amarguen...
malgrat l’apujada de preu, un 20%
a ningú no li amarga un dolç, es diu, i amb això al cap qui més
qui menys anirà a comprar el típic tortell de reis (o la variant
cosmopolita: les pastisseries del país també ofereixen la galette
des Rois i el bolo portuguès), malgrat que enguany hauran
d’escurar-se una mica la butxaca: els pastissers han hagut de
repercutir si més no part de l’augment de preus de la matèria
primera. un vint per cent, calcula algun dels consultats. entre
un i dos euros la peça, segons el pes. el gruix de les vendes
es despatxaran entre avui i demà, però ja hi ha encàrrecs
dels més previsors, i això fa augurar als establiments que les
vendes seran bones, com ho han estat durant tot el nadal. des
d’art i Pa, per exemple, estimen que s’han arribat a duplicar,
“potser perquè després d’uns anys sense poder celebrar amb
la família ara les celebracions es dupliquen”. en tot cas, de
troncs de Nadal, torrons i altres dolços, en van sortir suficients
com perquè al tortell corroborin que “estem treballant molt bé
aquestes festes”. I la traca final és el tortell. Els tradicionals són
els més demanats, puntualitzen, tot i que amb farcit de nata
o trufa, són els triomfadors. sense innovacions. “si canviem
la recepta els clients ens vindran a reclamar”. en la banda
contrària es posiciona alexis estopiñán: n’ofereix de baixos en
gluten, sense lactosa o sense fruites escarxades, perquè, per
molt típiques que siguin, molts les acaben apartant. I una altra
innovació: comprar-lo des del sofà, per internet. això sí, la cua
per recollir-lo res no la pot evitar.

gluten, com els caramels que es
llançaran durant el recorregut.
Sortiran del Prat Gran de Colat,
passaran per l’Avinguda Sant
Antoni i després tornaran pel
mateix camí per recórrer l’Avinguda del Través, abans d’atu-

amb dos anys
de parèntesi, por
feia que alguns
infants s’ho
perdessin

tarda. Hi haurà pintacares fluorescent i tallers de manualitats de les 16 a les 19 h. Al Pas
de la Casa, a les 18 h es farà la
tradicional baixada de torxes
i focs artificials a la plataforma Grandvalira. Des d’allà, els
Reis Mags i les seves carrosses,
acompanyats per l’espectacle
Die Beleuchter, aniran fins a
la sala de festes, on es farà la
recepció a Ses Majestats. En
ambdues localitats, Encamp i el
Pas de la Casa, hi haurà repartiment de coca i xocolatines a
les 17.30 h. Coca i xocolata per
a tothom.
sant julià de lòria

rar-se a Les Fontetes. Les cònsols, Olga Molné i Eva Sansa,
els lliuraran les claus que obren
les llars de la parròquia.
canillo

La Cavalcada sortirà de davant
del Comú a les sis de la tarda
i anirà desfilant fins a la plaça
del Prat del Riu.
encamp i el pas

L’escenari de rebuda als Mags
serà el Complex, a les sis de la

El recorregut, a partir de les sis
de la tarda, començarà a la plaça Francesc Cairat per continuar per Verge de Canòlich, Bonaventura Riera, Rocafort, Verge
de Canòlich i plaça de la Germandat. L’Adoració de l’infant
tindrà lloc a la Casa Comuna.
ordino

Els Mags arribaran a les cinc a
l’ACCO. Xocolata i tortell per a
tothom. I representació de Els
Pastorets.
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EDITORIAL

BAIXADA
DEL
MOLÍ, 5

De rècord en rècord, ﬁns a la paradoxa ﬁnal

ALBA DORAL

A poc a poc anem coneixent els resultats
de l’any i es confirmen els auguris i les sensacions que tants tenim quan trepitgem
carrer: el 2022 va registrar la millor ocupació hotelera del decenni, i conclusions
similars es desprenen dels balanços anuals de Naturland i de Caldea: en el primer
cas parlem també d’una facturació rècord
en la història del parc natural (4,8 milions
d’euros), mentre que el termolúdic escaldenc va deixar molt enrere la del 2019,
l’últim any prepandèmic. Tot plegat jus-

tifica l’optimisme del cap de Govern, que
s’enorgullia legítimament al discurs de
Cap d’Any de l’elevat ritme de creixement
de l’economia andorrana, amb escassos
parangons a Europa. Però com remarcava
el raonador del ciutadà setmanes enrere,
fa encara més feridor el fet indiscutible
que aquesta prosperitat no ha arribat
a les classes mitjanes ni molt menys als
sectors més vulnerables de la població,
que comproven amb estupor la progressiva pèrdua de poder adquisitiu. La re-

distribució de la riquesa que indiquen
les xifres macroeconòmiques ha de ser
el repte principal, per no dir l’obsessió de
l’Executiu per a l’any que comença. Tornem-ho a dir: per una elemental qüestió
de justícia, en primer lloc, però també per
salvaguardar la pau i la cohesió social. La
inflació és una epidèmia que afecta tot Europa, això és cert, però alguna cosa falla,
en algun lloc de la cadena, quan es baten
tants rècords i el ciutadà sua cada dia una
mica més per arribar a fi de mes.

DONANT LA NOTA

Sergi Mas
L’artesà d’Aixovall il·lustra la
nadala amb què aquest any
l’Ajuntament de la Seu ha felicitat les festes als veïns: una
estupenda vista de la catedral
des del carrer Santa Maria.
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Gorka Aixàs
El poliesportiu d’Escaldes va
recuperar ahir la 7a edició del
Champions for Unicef, primera
des de la Covid, impulsada per
l’ONG, el Comú i el MoraBanc
per recollir fons per al Bhutan.
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David Gálvez
Medusa estrenarà l’any amb
‘Per què no repensem el canibalisme?’, prometedora incursió d’Albert Pijuan en la sàtira
especulativa. I al març, ‘Muertos, ¿quién os ha muerto?’
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LA FOTO DEL DIA
BONDIA

“En comptes de portar les andròmines a la
deixalleria o deixar-les els dies convinguts
al costat de les escombraries... Els incívics
fan això”, lamenta aquest lector.

Envia’ns

les teves fotos!
36 31 30

bondia.ad

@bondia

DIRECTORI

foto@bondia.ad

Periodista

Solucions,
millor que
ocurrències
Hola a tots. Bon dia i bon
any. Que, com han anat les
festes? Molts quilets afegits?
La taxa de colesterol, bé? Els
bons propòsits fets? Els Reixos s’anuncien generosos?
Esperem que arribin. Malgrat
les cues. Perquè entre tot el
gaudi nadalenc, que? Quantes
hores us heu passat aturats a
la frontera? Servidora un bon
grapat. Però productives, vaja,
molt productives: donen de
si per millorar el nivell d’anglès, fins al Proficiency que
he arribat; i pel camí vaig amb
el swahili, per fer un estudi
aprofundit en les tècniques de
construcció de les piràmides,
un màster que me n’he tret; i
un curs de rudiments de física
quàntica, a banda de millorar
coneixements en tècniques
de cuina i jardineria, escoltar
dos cops la producció de Georg Philipp Telemann i fins i
tot he acabat d’entendre què
és una fuga i què un fora de
joc. Ara bé, el que no he arribat a desentrellar és com es
podria solucionar el problema del trànsit amb un tercer
carril a l’N-145. De debò que
se m’escapa. És un misteri
tan insondable la raó per la
qual no s’obren els dos punyeters carrils i el trànsit entre
un país i l’altre deixa de ser
aquesta anomalia en l’espaitemps, aquest forat negre que
xucla tota la nostra energia. El
que no xucla, sinó que és una
considerable font d’emissions,
són tots aquests gasos nocius que ens van escalfant els
estius, la vida i la paciència.
Així que un bon propòsit per
a l’any nou potser fora que les
nostres estimades autoritats,
a banda i banda de la frontera,
es posessin a pensar de debò
com millorar el trànsit. Però a
ser possible, si us plau, sense
ocurrències.
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La feina ben feta

Solituds

L’afluència de visitants demostra que continuem sent un destí atractiu per al turisme

Soledad voluntaria és el títol de
l’assaig d’Olivier Remaud en el
qual aquest filòsof francès examina els diferents motius que
duen hom a desitjar la soledat.
Potser no són les millors dates
per parlar-ne, o potser són, precisament, les més indicades. La
qüestió és que en les dues-centes pàgines de l’assaig, Remaud
recorre a la tradició literària i filosòfica explorant els diferents
tipus de soledat i què els determina, per concloure, això sí,
que soledat i societat són dues
finalitats del mateix desig, i no
desigs antagònics.
La soledat voluntària no és
la dels monjos, doncs aquests
es reuneixen en comunitats i
duen vida en comú. El moviment que duu les monges i els
frares al relatiu aïllament –avui
dia, sempre relatiu– és la vocació, és a dir, un projecte de vida,
per la qual cosa queda lluny de
la soledat de què tracta l’assaig.
La de l’explorador tampoc és
una soledat voluntària. La recerca d’aventura té a veure amb
altres anhels. A més, sovint es
realitza també en grup. Tot i
així, el seu caràcter temporal i
el fet de traslladar el subjecte
a paratges naturals aïllats pot
satisfer les necessitats d’aquest.
Els projectes de soledat voluntària s’apropen, més aviat, a la
torre de Michel de Montaigne, a
Burdeus, i, sobretot, a la cabana
al bosc de Concord, del cèlebre
escriptor Henry David Thoreau.
No és la primera vegada que
cito Thoreau en aquest espai,
tampoc Montaigne –si no recordo malament. De fet, m’agrada
resseguir temes i autors a mesura que passa el temps, car les

Si alguna cosa està quedant clara
en aquestes festes de Nadal és el
gran nombre de turistes que hi
està havent cada dia. De fet, les
imatges de cues per entrar o per
sortir del país, així com també
les dels principals eixos comercials del país, l’avinguda Meritxell
i Carlemany, arrebossades de
persones, estan sent una tònica
diària. La bona afluència de visitants està demostrant que la nostra destinació continua
tenint un gran i un
important atractiu en
la temporada d’hivern,
ja sigui pels comerços,
les diferents activitats
que es fan, com també
per les pistes d’esquí,
en un any on el famós
or blanc sembla que
encara va més preuat
que mai per les poques
precipitacions i les altes temperatures que
hi ha. Així doncs, la
bona feina feta ens permet, tot i
no tenir les millors condicions a
pistes, ser atractius.
De fet, abans d’aquestes vacances de Nadal el departament
de Mobilitat preveia que entre el
dia 24 de desembre i fins al dia 8
de gener entressin al país aproximadament uns 182.000 vehicles. Concretament, entre el 24
i el 26 de desembre uns 51.000
vehicles van accedir al Principat
comptant les dues fronteres i durant la darrera setmana de l’any,
hi va haver una entrada mitjana
de 17.000 vehicles diaris. Amb
aquest flux, no són d’estranyar
les cues i les retencions que s’han
viscut, tant per entrar com per

sortir del país. Sense anar més
lluny, aquest dilluns 2 gener, es
van registrar fins a 5 quilòmetres
de retencions a l’N-145 d’accés al
país per la frontera hispanoandorrana i les cues per sortir del
Principat a partir de mitja tarda
i al vespre han estat un continu.
Però no només amb l’entrada
de vehicles s’ha pogut copsar la
bona afluència de turistes que ha
tingut el país. Segons les dades

millor que les de l’entorn del Pirineu, on la neu és molt escassa.
Aquí tenim gran part de les pistes dels diferents sectors obertes.
Concretament a Grandvalira hi
ha al voltant de 110 quilòmetres
de pistes esquiables oberts. Un
altre exemple és a Naturland, on
les pistes per a esquí nòrdic estan
obertes, a diferència de la situació amb la qual es troben les del
Pirineu català d’aquí al costat,
FACUNDO SANTANA on estan totes tancades per a la pràctica
d’aquest esport.
Aquesta situació
mostra la feina ben
feta d’Andorra per a
la temporada d’hivern, fins i tot quan
les condicions meteorològiques no són
les més indicades.
Les inversions fetes
a les pistes al llarg
dels anys tenen el seu
fruit i ens permeten
de la Unió Hotelera d’Andorra, que, en un desembre com l’actula mitjana d’ocupació dels dies al, puguem tenir les pistes ober24, 25 i 26 de desembre va ser tes per als residents i també per
d’un 71,55%, xifres ja similars a a tots els turistes que ens visiten
les d’abans de la pandèmia. Per per aquest or blanc que tenim.
tant, es poden confirmar les boEsperem que les precipitacions
nes perspectives amb què el sec- arribin amb més freqüència i les
tor turístic afrontava el Nadal i temperatures baixin per poder
aquesta temporada d’hivern.
gaudir d’un estat òptim a pistes.
I és que les poques precipita- Principalment, els mesos vinents
cions i la manca de neu tampoc desitgem continuar tenint una
estan aturant el turista a venir al bona temporada i unes bones
Principat. De fet, tot i que la situ- condicions de neu per atraure més
ació a les pistes d’Andorra no és visitants al país, així com també
la idònia per la manca de preci- esperem que hi hagi un bon escepitacions que hi ha hagut aquest nari per a les finals de la Copa del
mes de desembre i per les altes Món que Grandvalira – Soldeu –
temperatures que hi ha, l’estat de el Tarter acolliran entre el pròxim
les estacions d’Andorra és força 13 i 19 de març del 2023.
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lectures possibles i efectives varien lleugerament o, si més no,
contribueixen a engrossir les
fílies i les dèries pròpies. El cas
és que Montaigne es retira de la
seva activitat política a la seva
torre on, se sap, va compondre
els seus Assaigs.
Per a Remaud, aquest moviment exemplifica tota una
tradició que es remunta fins
als llatins, la d’homes públics
que deixen la seva activitat per
voluntat pròpia degut a la contraposició entre societat i soledat, entre la remor constant
de l’activitat cap a l’exterior i la
tranquil·litat que permet l’activitat vers l’interior.
Remaud, però, pren l’exemple de Thoreau per demostrar
que l’aparent contradicció entre
les dues dimensions no és més
que això: aparent. L’estatunidenc dugué a terme una extensa tasca política des de la seva
posició intermèdia –dins i fora
alhora–, la qual es troba molt
emmarcada en la tradició anglosaxona, i que li permetia prendre consciència moral dels actes
públics, una posició individual
–“fer-se al costat”– que permet
al solitari esdevenir solidari, segons paraules de Remaud.
Així, societat i soledat no són
pas incompatibles, sinó dues
cares de la mateixa moneda
que s’alternaran sense remei i
que permetran la coexistència
constant d’exterior i interior.
Un dels darrers exemples de
Remaud és el dels refugis de
muntanya: de com l’ascens reconcentra hom al seu castell interior i de com, havent arribat i
assegut a la taula, hom pot esdevenir cosmopolita.
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TRIBUNA

ALBERT MORA

Director Unicef Andorra

Crida humanitària 2023 per la infància
Les necessitats de milers de vides es troben actualment en un màxim sense precedents
Unicef ha llançat per al 2023 una
crida de finançament d’emergència de 10.300 milions de dòlars
per poder arribar a més de 173
milions de persones, inclosos 110
milions d’infants, afectades per
crisis humanitàries, pels efectes
que encara perduren de la pandèmia Covid-19 a tot el món i per
la creixent amenaça d’esdeveniments meteorològics severs portats pel canvi climàtic.
Hi ha més infants que mai
necessitats d’assistència humanitària que s’enfronten a múltiples
crisis, des de conflictes i desplaçaments fins a brots de malalties
i nivells creixents de desnutrició.
Mentrestant, el canvi climàtic
empitjora aquestes crisis i en
desencadena de noves. És fonamental que UNICEF tingui el suport adequat per poder desplegar
una acció humanitària decidida i
oportuna.
El 2022 va començar amb una
estimació de 274 milions de persones que necessiten assistència
i protecció humanitària. Al llarg
de l’any, aquestes necessitats van
créixer considerablement, en gran
part a causa del conflicte, inclosa
la guerra a Ucraïna; a l’augment
de la inseguretat alimentària; a les

amenaces de fam provocades per
factors relacionats amb el clima i
a les devastadores inundacions al
Pakistan.
Els efectes persistents de la
pandèmia de la Covid-19 i la disrupció i la inestabilitat econòmica globals, inclosa la inflació i
l’augment del cost dels aliments
i del combustible, han tingut un
impacte devastador en la vida i el
benestar de milions de nens i nenes. El canvi climàtic també està
empitjorant l’escala i la intensitat
de les emergències. Els últims 10
anys han estat els més calorosos
registrats i el nombre de desas-

tres relacionats amb el clima s’ha
triplicat els últims 30 anys. Avui,
més de 400 milions d’infants viuen en zones d’alta o extremadament alta vulnerabilitat de l’aigua.
Al mateix temps, els infants estan
creuant fronteres en xifres rècord
(37 milions de desplaçats el 2022)
amb les seves famílies o separats
d’elles, o no acompanyats, un nivell no vist des de la Segona Guerra Mundial.
Unicef ha fet front el 2022 a
aquesta situació i ha aconseguit
aquests resultats:
1. 23,8 milions d’infants vacunats contra el xarampió.

2. 2,6 milions d’infants tractats per desnutrició aguda greu.
3. 28 milions d’infants que accedeixen a l’educació.
4. 13 milions d’infants, adolescents i cuidadors que accedeixen
a la salut mental comunitària i al
suport psicosocial.
5. 25,9 milions de persones
que accedeixen a una quantitat
suficient d’aigua potable i domèstica.
6. 5,5 milions de persones amb
accés a canals segurs per denunciar l’explotació i l’abús sexual.
7. 4,2 milions de dones, nenes
i nens que accedeixen a programes de protecció de la violència
de gènere.
Amb les necessitats humanitàries en un màxim sense precedents, Unicef fa una crida el 2023
perquè tots els països augmentin
el suport a la resposta humanitària que salva vides infantils,
maximitzin la flexibilitat d’aquest
finançament, prioritzin l’acció anticipatòria adaptativa al clima i els
esforços de preparació, adoptin
urgentment enfocaments de resposta ràpida i possibilitin així una
assistència humanitària equitativa i de principis.
Cada final d’any Unicef fa un
recull de totes aquestes necessitats a tot el món i es fixa els objectius per a l’any següent. Els cinc
principals destinataris de la crida
de finançament per al 2023 són

(imports en milions de dòlars):
Afganistan 1.650, Ucraïna i refugiats 1.058, crisi dels refugiats sirians 867 milions de dòlars, República Democràtica del Congo, 862
milions de dòlars, i Etiòpia 674
milions de dòlars. Destinats a 110
milions d’infants, cobrint específicament aquestes necessitats:
1. 8,2 milions d’infants amb
tractament de desnutrició aguda greu.
2. 28 milions d’infants amb vacunes contra el xarampió.
3. 63,7 milions de persones
amb accés a aigua potable i necessitats domèstiques.
4. 23,5 milions d’infants, adolescents i cuidadors amb accés a
salut mental i suport psicosocial.
5. 16,2 milions d’infants i dones amb accés a intervencions de
mitigació, prevenció i/o resposta
al risc de violència masclista.
6. 32 milions de persones amb
canals segurs i accessibles per denunciar l’explotació i els abusos
sexuals per part del personal que
presta assistència a la població
afectada.
7. 25,7 milions d’infants amb
educació formal o no formal, inclòs l’aprenentatge primerenc.
Des d’Unicef Andorra ens volem afegir a aquesta crida humanitària 2023, demanant a tota la
societat andorrana el seu suport
per donar, el 2023, una vida millor a tots els infants de món.

TRIBUNA

MERCEDES CAMPOS
Restauradora d’art

L’Oració de la Serenitat
L’Oració de la Serenitat és una oració de súplica demanant a Déu la
pau, la pau del nostre cor. És una
preciosa pregària que va arribar a
la meva vida de manera providencial. Des d’un primer moment em
vaig sentir atreta per les seves belles i profundes paraules: “Concedeix-me, Déu meu,/ serenitat per
acceptar les coses que no puc canviar,/ valor per canviar el que puc
canviar/ i saviesa per conèixer la
diferència./ Viure el dia cada dia./
Gaudir cada moment./ Acceptar
les dificultats com a camí cap a la
pau./ Acceptar aquest món com
és, tal com Jesús va fer,/ I no com
m’agradaria que fos./ Confiar que
tot ho faràs bé/ si m’abandono a la
teva voluntat./ Que pugui ser rao-

nablement feliç en aquesta vida/ i
summament feliç amb tu per sempre en l’altra.”
És una oració de súplica demanant a Déu la pau, la pau del
nostre cor. En aquesta pregària
li demanem a Déu tres elements
essencials per a viure en pau: serenitat, valor i saviesa. Indagant el
seu origen i autoria, vaig descobrir
el poder d’aquesta oració i tot el
que ha ajudat i continua ajudant
milions de persones a tot el món.
És per això que vull donar-la a conèixer i animar-vos que descobriu
la seva força i poder, especialment
en els moments difícils, de dubtes
i, especialment, davant les adversitats de la vida.
L’origen de l’Oració de la Sere-

nitat és incert. Va ser atribuïda durant molt de temps a Sant Agustí,
i a altres sants o filòsofs, entre
els quals, Sant Tomàs Moro, Sant
Francesc d’Assís, Aristòtil, Ciceró.
Sembla que va ser escrita l’any
1932 pel teòleg, filòsof i escriptor
protestant estatunidenc, d’origen alemany, Reinhold Niebuhr
a Nova York; o almenys ell va fer
l’última versió. De fet, quan se li va
preguntar al Dr. Niebuhr si ell era
el seu autor, va dir que creia que sí,
però va afegir: “per descomptat,
pot ser que hagi estat molts segles
apareixent aquí i allà...”
Aquesta preciosa oració va ser
coneguda durant la dècada dels
anys quaranta del segle XX com a
l’oració dels alcohòlics anònims, ja
que és la pregària amb la qual començaven i acabaven les seves reunions i es recitava a l’uníson, com

una espècie de mantra. Alcohòlics
Anònims es va apropiar d’aquesta
oració l’any 1941 en veure-la citada al New York Herald Tribune. En
esclatar la II Guerra Mundial, la
Pregària de la Serenitat es va usar
per a encoratjar els soldats. Des
d’aleshores, és una de les pregàries
més pronunciades, només superada pel Credo i el Pare Nostre.
Un dels membres de l’associació d’AA va explicar: “Quan
escoltem per primera vegada o
llegim l’Oració de la Serenitat en
el nostre programa de recuperació, sentim que una cosa gran i
bella tanca i endevinem que és
un dels regals que ens ha donat
Déu per a resoldre tots els nostres problemes, totes les nostres
situacions difícils, en el camí de
recuperació en el nostre programa d’Alcohòlics Anònims.”

Aquesta oració va arribar a la
meva vida de manera providencial i puc dir que no hi ha ni un sol
dia que no la resi. Quant bé em fa!
M’ensenya que si em deixo guiar
per Déu, Ell em guiarà i em donarà
la serenitat per a acceptar les coses
que no depenen de mi, i les quals
no puc canviar; però també em
donarà la força i el valor necessaris
per a lluitar per tot allò que sí que
puc canviar; i la saviesa per a distingir les coses que puc solucionar
d’aquells problemes irresolubles,
que ja no depenen de mi, i que
simplement, he d’acceptar. Em
dona molta pau, perquè em poso
en mans de Déu demanant-li que
em mostri el camí a seguir. Sant
Ignasi de Loyola ho resumeix en
la següent frase: “Actua com si tot
depengués de tu, sabent que en realitat tot depèn de Déu.”
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Andorra
Turisme

L’ocupació hotelera arriba el 2022 a
la xifra més alta dels últims onze anys
El sector es mostra optimista amb uns resultats que milloren els del 2019 i conﬁrmen la recuperació post-Covid
FACUNDO SANTANA

Meritxell Prat
ANDORRA LA VELLA

L’any 2022 haurà servit al sector hoteler per recuperar del
tot l’activitat després dels dos
anys de pandèmia. De fet, les
dades d’ocupació hotelera mostren que s’assolirà la xifra més
alta dels darrers onze anys.
Amb dades tancades fins a l’octubre, l’ocupació global era del
58,02%, el que ja suposava superar el 56,82% que es va registrar el 2017 i que era el rècord
de la darrera dècada. Amb tot,
a la mitjana anual caldrà afegir-hi els dos darrers mesos de
l’any, que si bé el novembre va
quedar amb una ocupació per
sota del 50% (49,46%), el desembre ha clos amb un 63,35%,
millorant així el 59,50% registrat un any abans.
Aquesta situació ha generat optimisme en el sector. El
director de la Unió Hotelera
(UHA), Jordi Pujol, va assegurar que “estem satisfets amb les
mitjanes que estem tenint”, ja
que són dades similars, i fins i
tot un pelet millors que les del
2019, “que ja era un any molt
bo, just abans de la pandèmia”.
Pujol apunta que tenint en
compte que aquest 2022 haurà
sigut el primer any “totalment”
postpandèmic, “és normal que
sigui una mica millor”. Agafant-se només a les dades del
període nadalenc, mentre de
Sant Esteve a Cap d’Any les dades són molt similars a les d’un
any enrere, els dies previs “hem
pujat una mica”.
Segons les estadístiques recollides per la Unió Hotelera,
el millor mes del 2022 haurà
estat el febrer, amb un 78,9%
d’ocupació, si bé no ha supe-

L’important per poder
augmentar el preu
és que som un destí
atractiu i tenim una
oferta bona i variada
Jordi Pujol

Turistes arribant a les portes d’un establiment hoteler.

56,82%

És l’ocupació global
registrada durant l’any
2017 i que ﬁns ara era
la més alta assolida
des del 2011

rat la millor xifra registrada
fins ara en el mateix mes, el
85,04% del febrer del 2020, un
any que anava camí de fer una
temporada d’hivern de rècord
però que es va veure estroncat per l’arribada de la Covid.
A l’altre costat de la balança
hi trobem el mes de maig, que
amb un 37,51% de llits ocupats haurà estat el pitjor de
l’any, si bé és el percentatge
més alt assolit aquest mes des
del 2011.

Si ens fixem en el 2019, el darrer abans de la pandèmia, l’ocupació global va ser del 55,45%,
amb el mes de febrer com el
millor (79,29%) i el maig també
com el pitjor, amb un 36,29%.
Com s’ha dit, tenint en
compte les dades des del 2011,
fins ara el rècord s’havia registrat el 2017 amb una ocupació
global del 56,82%, un pèl per
sobre del 56,28% registrat el
2018. Des de llavors, les dades
acumulaven un retrocés, tocant

fons el 2020 amb una ocupació
anual del 33,71%, totalment
condicionada per les restriccions de mobilitat imposades
per la pandèmia de Covid-19, i
tot i que el 2021 ja hi va haver
un petit augment (34,47%), no
haurà estat fins al 2022 en què
s’ha consolidat la recuperació
tornant a les xifres anteriors a
l’arribada del virus.
PREUS

Pujol va apuntar també que
aquest 2022 s’ha donat un increment de preus. “És postpandèmia, seguim amb la guerra,
hi ha l’encariment del cost de
la vida, de les energies... però el
més important per poder augmentar aquesta mica el preu
és que continuem sent un destí atractiu, tenim una oferta
bona i variada i com sempre dic,
ho hem de fer valer”. Per això,

“com és normal, en els preus es
repercuteix, està clar”.
D’altra banda, i qüestionat
sobre la situació a les diferents
parròquies, indica que “totes tenen ocupacions elevades”, si bé
Sant Julià queda una mica per
sota que la resta, “com és habitual”. En aquest sentit, recorda
que el centre del país i el peu de
pistes són les primeres zones
que s’omplen, mentre que després es va estenent a la resta. “I
a l’hivern és molt normal que
tot i tenir ocupacions correctes,
sigui Sant Julià la que no acaba
de fer el ple”.
Pel que fa a aquesta setmana,
que coincideix amb la darrera
festiva del període nadalenc,
amb el dia de Reis en divendres
que permet un cap de setmana
de tres dies, el director de la
UHA exposa que esperen tenir
“unes ocupacions força correctes” segons les previsions actuals i destaca el fet que aquests
dies ja s’han registrat algunes
retencions d’entrada al país, el
que significaria una bona afluència de visitants. “Al final està
tot dintre de la normalitat que
teníem en èpoques prepandèmiques”, celebra.

Fem més fàcils
els moments
més difícils
www.pompesfunebresdelesvalls.com · 866 632 · 807 180 · info@pompesfunebresdelesvalls.com
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Programa Renova

Fins a 28 sol·licituds no ateses
passen a la convocatòria 2023
Les peticions comptaven amb tota la documentació necessària per ser valorades
SFGA

Redacció
ANDORRA LA VELLA

Fins a 28 de les 39 sol·licituds
d’ajudes del programa Renova
que no han pogut ser ateses en
el marc de la convocatòria 2022,
tancada durant el mes d’agost
per haver esgotat ja la dotació
disponible, i que compleixen les
condicions per tal de ser avaluades, passaran directament a la
convocatòria que es pugui portar a terme el 2023.
Així es recull si més no en un
edicte publicat ahir al Butlletí Oficial el Principat d’Andorra
(BOPA) en què es fa públic el
llistat d’aquestes 28 sol·licituds
i abans del tancament de l’any
natural disposaven de tota la
documentació necessària per
poder ser valorades.
En les dues convocatòries
d’aquesta ajuda, la clàssica i
l’especial per fomentar l’estalvi
i l’eficiència energètica, el programa Renova ha rebut fins a
368 sol·licituds d’ajuts per un
import global de 3.219.231,61
euros, un 5,2% més que en
la convocatòria del 2021.
D’aquests, 2.400.000 euros corresponen al programa Renova
clàssic, que estava dotat amb
una partida de 2 milions d’euros, i 1.700.000 a la convocatòria especial, a la qual es van
destinar 1,5 milions d’euros

Carles Miquel i Albert Gomà de l’Oﬁcina de l’Energia i el Canvi Climàtic.

La convocatòria
2022 es va
tancar amb
368 demandes
d’ajudes

més. Hi hauria a més demandes
d’ajuts per un import global de
mig milió d’euros per portar a
terme actuacions que es podrien incloure en qualsevol de les
dues categories.
Pel tipus de subvenció que
es demana, més del 90% de les

sol·licituds van destinades a incorporar fonts d’energia renovables als habitatges i millorar
l’eficiència energètica d’aquests.
Des de la posada en marxa
del programa Renova, que estima en 35.655 llars els usuaris
potencials, el 2011 s’han rebut
2.699 sol·licituds d’ajudes que
han suposat la demanda de
16,2 milions d’euros per a ajuts
i 17 milions d’euros més com
a préstecs, dels quals se n’han
atorgat 11,1 i 13,4 milions,
respectivament. A més, des de
l’executiu s’estima que durant
aquest període (2011-2022) el
programa Renova ha generat
fins a 104 milions d’euros en el
teixit econòmic del país.

Successos
MOSSOS D’ESQUADRA

Detinguts per possessió de
200 grams d’haixix i per
conduir a 185 km/h
Redacció
ANDORRA LA VELLA

Agents dels mossos d’esquadra
van detenir dimarts un home i
una dona, tots dos de 21 anys,
com a presumptes autors d’un
delicte contra la salut pública. A
més, a l’home també se l’acusa
d’un delicte contra la seguretat
viària per circular a una velocitat penalment punible. Segons
es relata des del cos en un comunicat de premsa, els fets van succeir dimarts durant un control
de velocitat que s’havia muntat
a l’altura del punt quilomètric 4
de la L-311, dins del terme municipal de Cervera. A les 16.39
hores es va detectar un vehicle,

amb matrícula andorrana, que
circulava a 185 km/h en un tram
on la velocitat màxima permesa
és 90 km/h. En tractar-se d’un
vehicle estranger es va donar indicacions a la resta de dotacions
per tal d’aturar-lo. Finalment, a
les 19.06 hores dotacions de la
Regió Policial Pirineu Occidental van localitzar i aturar el vehicle a l’N-260, a Ribera d’Urgellet
(Alt Urgell).
Quan anaven a notificar la infracció al conductor, els agents
van percebre una forta olor de
marihuana que sortia del vehicle. Per aquest motiu, es va decidir traslladar el vehicle i els seus
dos ocupants fins a la comissa-

El vehicle interceptat.

ria de la Seu d’Urgell, on, en un
escorcoll més exhaustiu, se’ls
va localitzar dues peces d’haixix, amb un pes conjunt de 200
grams. Per aquest motiu, es va
detenir les dues persones per un
delicte contra la salut pública. Al
conductor del vehicle també se
l’acusa d’un delicte contra la seguretat viària per circular a una
velocitat penalment punible.

PUBLICITAT
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Per fi,
Bizum a Andorra.

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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Sant Julià de lòria

Naturland tanca el “millor any” de
la història facturant 4,8 milions
El consum mitjà dels visitants creix un 10,89% i se superen els 106.600 clients al parc
naturland

Redacció
andorra la vElla

Naturland fa un balanç “molt
positiu” del 2022 i treu pit de
les xifres aconseguides. Segons
es va informar mitjançant un
comunicat, l’any que acabem de
tancar ha estat “el millor en la
història de la societat” i s’ha assolit una facturació de rècord.
El 2022 ha estat el primer en
què el nou equip de direcció ha
pogut treballar al 100% i s’ha fet
“el primer hivern normal després
de la pandèmia”, la qual cosa ha
afavorit les xifres positives. Així,
amb els comptes encara pendents de tancar oficialment, es
va assegurar que el 2022 se superaran els 4,8 milions d’ingressos, el que suposa un increment
del 35,51% respecte del 2021 i
d’un 30% més sobre els 3,7 milions obtinguts el 2019. Segons va
manifestar el director de Naturland, Xabier Ajona, “ha sigut un
continu de millorar els resultats

Participants en una activitat nocturna a Naturland.

històrics de la societat cada mes
fins a final d’any”.
Les xifres de facturació també se sustenten amb unes bones
dades pel que fa a l’afluència de
públic: al llarg de tot l’any més de
106.600 persones han gaudit de
les diferents propostes del parc,
el que representa un augment

del 22,14% en relació amb l’any
anterior.
I cap on ha d’anar el parc?
“Continuem centrats en la desestacionalització i l’aposta per
les noves unitats de negoci per
anar creixent i arribar a la sostenibilitat econòmica del projecte. Una estratègia que ja està

donant fruits”, va destacar Ajona. De fet, el consum mitjà per
visitant també millora i creix un
10,89%.
Al tancament de la temporada d’hivern 21-22, el nombre de
dies d’esquí venuts es va pràcticament doblar, passant dels
2.345 als 4.730. Es van assolir
també uns bons resultats durant
les vacances de Pasqua, i la temporada d’estiu ha estat també la
millor en la història del centre,
van remarcar des del parc. “No
només hem tingut la millor temporada d’estiu, és que aquest ha
estat fins ara el millor any de la
societat”, asseverava Ajona.
Amb tot, en el comunicat no
es destallaven les despeses de
l’exercici ni tampoc es va apuntar
el resultat que es podrà assolir
en el tancament de comptes.
La voluntat del parc és anar
incrementant i diversificant
l’oferta d’activitats, amb propostes com ara la celebrada el mes

de juny passat amb el primer esdeveniment de BTT, que vol ajudar a consolidar i promocionar el
Naturland Bike Center.
El 2022 també es clou amb
bons resultats per la setmana
de la Puríssima i l’inici de les
vacances nadalenques. Ajona va
explicar que “el fet de ser de les
poques estacions nòrdiques de
l’entorn que està oberta i que pot
oferir servei, gràcies als esforços
de condicionament realitzats
per l’equip de l’estació, ens ha beneficiat, així com les bones temperatures, que han permès als
visitants gaudir de les activitats
a la cota 1.600”.
La política d’adaptació de
l’oferta a les condicions de cada
època de l’any, van assenyalar, ha
permès mantenir gran part de
les propostes ubicades al sector
de la cota 1.600 durant l’hivern, i
a més s’hi ha afegit un dels plats
forts de l’any amb la recent obertura del Forestline.
També han tingut molt bona
acollida les experiències nocturnes tant d’estiu (buguis) com
d’hivern (motos de neu i Moon
Bike), la nit de les llàgrimes de
Sant Llorenç, la nit de les bruixes i l’experiència Pare Noel, totes elles combinades amb una
oferta gastronòmica temàtica
específica.

Església

Vives ora per l’ànima de Benet XVI,
que tindrà missa funeral al país
Redacció
andorra la vElla

L’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, acompanyat del vicari general d’Urgell, Ignasi Navarri, i
del vicari episcopal de pastoral,
Antoni Elvira, van pregar ahir
al matí a la Basílica de Sant Pere

davant el cos jacent del Papa
emèrit Benet XVI per l’etern repòs de la seva ànima.
Vives, Navarri i Elvira, amb
l’ambaixador d’Andorra davant
la Santa Seu, assistiran avui a la
missa exequial pel Papa emèrit,
que començarà a partir de dos
quarts de deu del matí a l’altar

situat davant la Basílica, presidida pel Sant Pare Francesc.
D’altra banda, el 9 de gener
tindrà lloc a les vuit del vespre
a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, una missa funeral
per Benet XVI, concelebrada
pels preveres de l’Arxiprestat de
les Valls d’Andorra.

SErvEiS dE S. E. El copríncEp EpiScopal

Vives pregant ahir a la Basílica de Sant Pere.
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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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Temporers

sanitat

León anima a denunciar si algú
és víctima d’un abús laboral

Una nova defunció eleva les
víctimes de la Covid a 159
però es redueixen els actius

El secretari d’Estat assegura que és una “qüestió que no es pot tolerar”

Redacció

sfga

M. P.
andorra la vella

El secretari d’Estat d’Interior,
Joan Antoni León, se suma
a la crida feta pel raonador
del ciutadà i anima aquells
temporers o altres treballadors que puguin ser víctimes
d’irregularitats o abusos a
denunciar-ho. “El que han
de fer és denunciar. Aquests
fets no poden passar i a partir d’aquí l’Administració pot
fer les actuacions corresponents i veure si realment hi ha
hagut algun tipus de qüestió.
Jo animaria les persones que
ho denunciïn i així poder-ho
comprovar”, va manifestar en
declaracions al BonDia, després de conèixer-se la dotzena
de dossiers que Argentinos en
Andorra li van fer arribar i en
els quals es recollirien suposades males praxis d’empresaris
del món de l’hostaleria.
León, però, es va voler mostrar prudent abans de jutjar

El secretari d’Estat, Joan Antoni León.

els fets i va remarcar que ara
els departaments corresponents a qui es va traslladar
la documentació (policia,
Immigració i Treball) l’estan
analitzant per comprovar si
realment s’ha donat alguna infracció o no. “Les coses s’han
de provar i aquest és el primer
pas. Investigar i confirmar

què ha passat realment”, va
afirmar, afegint, però, que si
finalment es comprovés que
els fets denunciats són certs,
“evidentment és una qüestió
que no es pot tolerar en cap
cas i s’ha d’actuar amb els mitjans que doni la llei”.
El secretari d’Estat d’Interior explica que per ara no els
consta cap altre cas similar,
“però no vol dir que no hi sigui
i que puguin haver arribat a
través d’altres canals”, i va recordar que es fan inspeccions
habitualment per comprovar
que les situacions laborals són
les escaients. Des del seu punt
de vista, el context socioeconòmic i l’arribada més important de temporers no hauria
d’anar lligat a un increment
d’aquest tipus de problemàtiques, ja que creu que són “coses independents. Si les coses
es fan bé, no hi hauria d’haver
problema encara que arribi
més gent”.

andorra la vella

Les víctimes que deixa la pandèmia de Covid-19 s’incrementen a 159 després que ahir el
Govern notifiqués una nova
defunció. Es tracta d’un home
“de molt avançada edat” que
tot i que ja es trobava al final de
la vida, ha acabat morint de Covid. L’home feia uns dies que es
trobava ingressat a l’àrea geriàtrica de El Cedre si bé no n’era
resident.
Amb tot, les dades facilitades des de l’Executiu mostren
que la darrera setmana el nombre de casos actius va a la baixa. Així, des del març del 2020
s’acumulen un total de 47.781
contagis del virus, el que suposa un increment de 30 respecte
a dimecres de la setmana passada. Però com que s’han donat
63 altes (47.563 persones han
superat la malaltia), el nombre
de casos actius s’ha pogut reduir de 34 i ha passat de 93 a 59.
Pel que fa a la pressió hos-

pitalària, també segueix molt
baixa i només hi ha 3 pacients
a la planta de l’hospital Nostra
Senyora de Meritxell, un més
que en l’última actualització.
Finalment, des de l’inici

Els casos actius
s’han reduït de
34 i aquesta
setmana només
n’hi ha 59

del pla de vacunació, s’han
administrat 160.828 vacunes –58.184 primeres dosis,
57.562 segones, 43.072 terceres i 2.010 quartes–. Les persones que vulguin rebre la tercera
o quarta dosi –en aquest darrer
cas, cal ser major de 60 anys–,
poden concertar cita a través
del telèfon 821955 i se’ls administrarà la vacuna bivalent.
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Calefacció

La revolució
en la combustió.
Estufes de pèl·let

#SomJocor
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Cultura
Novetats bibliogràfiques

Medusa pica alt

Obrirà l’any amb un text híbrid d’Albert Pijuan, últim premi de la Crítica, i al març, ‘Muertos, ¿quién os ha muerto’?
facundo santana

a. L.
andorra la vElla

Ho havíem avançat setmanes
enrere: Medusa té coll avall la
traducció al castellà de Morts,
qui us ha mort?, el supervendes
d’Iñaki Rubio, i ja li ha posat
data: serà a finals de març, a
temps de la carrera de Sant Jordi
i en el que ha de ser la campanada editorial de l’any, per poc que
s’acosti a la recepció que li van
brindar crítica i públic quan es
va publicar en català, la tardor
del 2021. Però abans dels Gastons hi haurà molta i bona teca.
Per començar, un curiosíssim
text del barceloní Albert Pijuan
(1985), una de les últimes sensacions de la literatura catalana
i premi de la Crítica 2021 amb
Tsunami, de qui el segell que capitanegen David Gálvez i Oliver
Vergés publicaran el 30 de gener
Per què no repensem el canibalisme? Amb torna, perquè el volum
es completa amb Una proposta
modesta, mena de pamflet en
què ni més ni menys que Jonathan Swift –sí, el de Els viatges de
Gulliver– disserta sobre tan suculenta temàtica. La del canibalisme, per si s’han perdut.
Pijuan, que a Tsunami especulava amb la vida estupenda,
cínica i prescindible de tres cadells de l’alta burgesia catalana
–fills de nissaga hotelera amb
tentacles per tot el món, no assenyalarem ningú–, planteja
en aquest text inclassificable la
suggerent idea del títol: seria
possible reinstaurar el canibalisme en la societat occidental?

Oliver Vergés i David Gálvez, al timó de Medusa des de l’any passat.

Però ho fa no com qui imagina
una distopia macabra, sinó analitzant amb una lògica racional,
per no dir-ne mercantil, totes les
implicacions, des de la producció i els (diguem-ne) problemes
de distribució, fins al marc legal
i naturalment els antecedents
històrics.
Per què no repensem el canibalisme? no és ben bé una novel·la,
perquè tot ell és un discurs que
el narrador endossa a l’audiència, però es pot col·locar a la
lleixa de la ficció especulativa, i
aquí és on lliga amb la sàtira de
Swift, de la qual convé dir-ne el
títol complet per captar-ne la

intenció: Una proposició modesta
per impedir que els nens de persones pobres siguin una càrrega per
als seus pares o per al seu país. El
parentiu és evident i als editors
els va faltar temps per proposar-li a Pijuan arrodonir la criatura amb aquest extra, en la línia
–si recorden– de En la quietud del
màrmol, de Teresa Wilms Montt,
que van acompanyar d’un epíleg
de Vicente Huidobro, quasi res.
Dona, jove i DietaRista

Aquesta proposta inclassificable, per no dir marciana per als
paràmetres de la literatura catalana, arribarà el 30 de gener a

les llibreries, i al març, Muertos,
¿quién os ha muerto? Entremig,
una altra raresa que Gálvez i Verges s’han tret de la màniga i una
altra aposta de Medusa: Dietari
sentimental, el debut literari de
la periodista barcelonina Júlia
Bacardit (1991) i que és exactament el que promet el títol. Bacardit hi passa revista a la vida
familiar, sentimental i professional d’una dona en la trentena,
un gènere –el del dietarisme, i
menys encara quan l’autora és
una dona– ben poc transitat en
la literatura catalana contemporània, diuen els editors: “Ens
agrada descobrir noves veus,

publicar autors que tenen coses
a dir, que poden aportar llibres
que tenen sentit i que creiem
que poden tenir lectors”. Pijuan
no és ben bé una aposta perquè
se’l pot considerar ja un autor
consagrat, però Bacardit era un
meló que Medusa s’ha atrevit a
obrir. Però no a cegues, perquè
Gálvez s’hi va enganxar, diu, a
través del pòdcast Les golfes. Va
ser a partir d’aquí que la van
contactar per demanar-li material, i així van anar forjant el dietari, que es publicarà al febrer.
Aquesta serà la línia de l’any
2 de Medusa, després d’un primer curs “en què, en realitat, no
teníem expectatives concretes
perquè érem absolutament nous
en el mercat objectiu al qual ens
dirigim, perquè el que fa l’Oliver
a Anem té poc a veure amb Medusa”, diu Gálvez. El ritme de
publicació serà similar al de l’estrena –quatre novetats en català, i quatre en castellà– i el repte,
consolidar aquesta sensacional
aventura editorial: “No és fàcil
perquè els dos mercats, el llibre
en català i en castellà, són diferents, i amb quatre títols l’any
no acabes de fer forat. Però creiem en el catàleg i en la idea de
combinar veus noves amb altres
de consagrades, amb un peu a
l’Amèrica Llatina per, si cal, recuperar clàssics avui semioblidats,
com ara Wilms Montt, o autors
que mereixen ser coneguts, com
Luis Harss. Però hem de picar
encara molta més pedra i fer un
esforç en la comunicació, la promoció i la distribució”.

Equipaments

FEDA Cultura bat rècords
d’assistència i supera la
barrera dels 7.000 visitants
Redacció
andorra la vElla

Les visites i activitats organitzades per FEDA Cultura al MW
Museu de l’Electricitat, al Camí
d’Engolasters i a les escoles van
congregar l’any passat 7.068 vi-

sitants, superant així els 6.798
del 2019, any rècord d’entrades.
El MW Museu de l’Electricitat va
rebre 4.887 visitants, que a més
de l’exposició permanent van interessar-se per la mostra temporal, Un planeta submergit pel plàs-

facundo santana

tic, de James Whitlow Delano.
D’altra banda, 1.396 persones
van participar en les visites guiades al Camí hidroelèctric d’Engolasters que es complementa
des del 2022 amb L’aigua i l’energia elèctrica, circuit autoguiat
de dificultat baixa que detalla a
través d’onze panells il·lustrats
la història de Fhasa i FEDA.
FEDA Cultura ha participat
també en les Nits d’Estiu, i pel
que fa a l’educació per la sostenibilitat, un dels eixos principals
de l’activitat de l’entitat, 2.447

El fotògraf James Whitlow Delano.

escolars dels tres sistemes educatius han pogut prendre part
en tallers adaptats als diferents
cicles formatius, que han incidit
especialment en la importància
de l’estalvi energètic, el consum
responsable, el canvi climàtic i
la mobilitat sostenible. Una de
les propostes que ha atret una
àmplia participació ha estat el
concurs Una mirada sostenible.
Pròximament, el MW Museu de
l’Electricitat estrenarà una nova
exposició amb les fotos que hi
han estat premiades.
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Els millors pinsos per a

vaques, cavalls, vedells, gallines i mascotes
I per a les mascotes, tots els complements

AV. ROCAFORT, 29. LES ARADES, LOCAL 2-3 - AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA
(+376)

846 569

CULTURA
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REPORTATGE | L’artista signa la felicitació enviada als veïns de la Seu

Sergi Mas, ‘nostre’... i dels urgellencs
BONDIA

SERGI MAS

A Sergi Mas per Andorra el considerem molt ‘nostre’, però no serem
tan egoistes com per no compartir
el seu talent amb els veïns.

ALBA DORAL
ANDORRA LA VELLA

GUIA DE SERVEIS

Estem a punt de recollir les decoracions nadalenques, posar els guarniments a les golfes fins a l’any que ve
i llençar tot allò que sigui sobrer, oi
que sí? Doncs abans de fer-ho, gent
de la Seu, mireu-vos bé aquella felicitació nadalenca que, com cada any, va
enviar-vos l’Ajuntament: és tota una
joieta, un dibuix signat per Sergi Mas
i fet expressament per als urgellencs.
Val la pena conservar-lo. Suggeriment: no podria convertir-se en un
fantàstic punt de llibre, per exemple?
I com és que el veterà artista, que
per Andorra considerem tan nostre,
ha felicitat les festes als veïns de
baix? Doncs feliç ocurrència de l’alcalde, Francesc Viaplana. I no per
casualitat: entre ambdues famílies
existeix una amistat de dècades, des
que els pares del batlle i en Sergi i la
seva dona van coincidir a Andorra,
als anys seixanta, on Ramon Viaplana, barceloní amb arrels a Bescaran,
i la seva muller, d’orígens pallaresos,
també havien emigrat.
Tots plegats van formar part de la
que anomenaven la colla dels dijous.
Van establir una relació d’amistat
que s’ha mantingut entre ambdues
famílies al llarg de les dècades. Una
anècdota que recorda l’ara alcalde: a
Sergi Mas l’aiguat del 1982 el va sorprendre de camí de tornada a Andorra i, amb la carretera engolida per les
aigües, va acabar fent estada a cals
Viaplana.

Francesc Viaplana durant la visita a Sergi Mas durant les festes.

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

Les dues famílies van
entaular una íntima i
llarguíssima amistat
a l’Andorra dels anys
seixanta

Una emblemàtica vista de la catedral i els popularíssims tions.

Així que no resulta estrany que a
l’alcalde, amb vistes a la nadala que
envia cada any el consistori, li passés
pel cap aprofitar el talent de persona
tan propera. I en Sergi, que “és molt
gran”, s’exclama l’alcalde i no precisament referint-se a la seva edat, va acceptar de seguida la idea. “I diria que
s’ho va passar de conya treballant-hi”.
Així va confegir aquesta felicitació
que reflecteix una emblemàtica vis-

ta de la catedral de Santa Maria i els
tradicionals tions que es despleguen
per la Seu arribades aquestes dates.
Amb algunes fotos per inspirar-s’hi i
la traça habitual del creador, va sortir-ne aquesta peça. Com suggeríem,
per conservar-la. Així les coses, oi que
han estat afortunats els urgellencs,
amb aquesta exclusiva felicitació del
nostre Sergi? És tan gran, efectivament, que se’l pot compartir.

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
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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
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Borda dúplex de 4 habitacions i terrassa
La Massana· ID. W-02Q29I· Preu: 550.000 €
215 m2

25 m2

4
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Flamant promoció d’obra nova al centre d’Escaldes
Escaldes· ID. W-02NLX0· Preu: 620.000 €
2
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Acollidor apartament amb jardí a Ordino
Ordino· ID· W-02OHHD · Preu: 316.000 €
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vol que la seva
propietat sigui aquí?
truqui’ns!

Una joia amagada a Sant Julià
Sant Julià · ID. W-02MIU7· Preu: 990.000 €
420 m2

0 m2

110 m2

4

3

Àtic d’obra nova al Tarter amb terrassa
Canillo· ID. W-02OLL6· Preu: 1.150.000 €
3

140 m2

0 m2 12m2

3

2
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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
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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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Ref. Torre Zenit
Escaldes - Engordany
Habitatges de luxe amb ubicació exclusiva al centre
d’Andorra en construcció. Habitatges a partir de 71 m2
que disposen d’amplis salons-menjadors amb cuina
oberta i sortida a terrasses de 8 m2 ﬁns a 180 m2.
Les zones de nit estan distribuïdes amb 2 dormitori
ﬁns a 5 dormitoris doble i d’1 ﬁns a 5 banys. Disposen
d’armaris encastats, calefacció de terra radiant, aire
condicionat, domòtica i moltes altres comoditats.
ÚLTIMES UNITATS DISPONIBLES

Ref: R1174 Magníﬁc xalet de 4 dormitoris amb jardí a
Sispony. Casa magníﬁca en un entorn tranquil i aïllat
per a aquells que desitgen espai i privacitat. Aquesta
casa excepcional està orientada al sud i a només
10 minuts en cotxe del centre d’Andorra i a 5 del
poble de la Massana. Una casa familiar única i ideal
amb moltes possibilitats d’ampliació si és necessari.
Preu: A CONSULTAR

Ref: 1180 Exclusiu pis en zona residencial d’Anyós,
semimoblat i en perfecte estat. Consta de 2 habitacions, 2
banys complets, amb pàrquing i traster. Aquest habitatge,
situat en una zona molt tranquil·la i a 5 minuts en cotxe del
centre de la Massana, és ideal tant si ets resident com no
ho ets i busques una segona vivenda, per passar els caps
de setmana. Preu: 375.000 €

Ref: 0303 Fantàstic xalet de 7 dormitoris i 3 banys
complets amb banyeres hidromassatge. La seva bona
ubicació, en una zona tranquil·la, fa que tingui unes vistes
espectaculars a la vall d’Arinsal. Consta d’uns acabats
d’alta qualitat. També trobarem un espai a l’àtic previst
per fer un apartament amb sostre de fusta. Consta d’un
garatge per a 6 cotxes, un celler, i el seu saló menjador
amb xemeneia. És un xalet amb un potencial extraordinari.
Preu: 1.900.000 €

Ref: 1032 Ideal pis a prop del telecabina d’Arinsal, pels
amants de l’esquí o per inversió. Amb 1 habitació, 1 bany
complet i la seva cuina d’espai obert al saló-menjador
amb llum solar i vistes a la natura, la seva comoditat i
relax estan assegurada. També teniu restaurants, comerç i
serveis públics al voltant. Preu: 232.067 €

Ref.2232 Casa adossada en urbanització molt tranquil·la
i amb llum solar tot el dia i jardí privat amb barbacoa.
Consta de 4 habitacions amb armaris encastats, amb 3
banys complets, un saló menjador amb xemeneia, terra de
parquet, calefacció de gasoil. En un entorn immillorable
amb unes vistes espectaculars. També trobarem un
garatge per a 3 cotxes i un box. Preu: 950.000 €

Ref.1120 Apartament en zona residencial molt tranquil
amb vistes a la muntanya i llum solar tot el dia. Consta de 1
dormitori doble amb un bany complet amb banyera, amb
una cuina independent i un saló-menjador amb terrassa.
Aquest apartament també inclou pàrquing i traster que
s´accedeix des de el ascensor. Es una oportunitat tan si
es per venir a passar dies de vacances o com a inversió.
Preu: 190.000 €

www.cisa.ad
cisaandorra · CISA.Andorra · immobiliariaandorra · comercial@cisa.ad
Tel.: (+376) 737 373 · Av. Sant Antoni, 32 · AD400 la Massana · ANDORRA
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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
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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
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CREIXENT JUNTS
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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
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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

Amb la quadratura Júpiter-Neptú cuidareu de vosaltres mateixos. A la feina
sereu sòlids, brillants i convincents.

TAURE

21 abril - 21 maig

AGENDA

CARTELLERA

Júpiter genera frustracions. Haureu de
superar certes proves. A la feina vigileu
amb l’ego i alguns companys.

BESSONS

22 maig - 21 juny

Preneu decisions sorprenents allunyades de les vostres conviccions habituals. Cops de sort en l’àrea professional.

OPERACIÓN FORTUNE: EL GRAN
ENGAÑO

CRANC

L’agent del MI6 Orson Fortune i
el seu equip recluten una de les
estrelles de cinema més importants de Hollywood perquè els
ajudi en una missió encoberta per
rastrejar i aturar la venda d’armes
mortals, a les mans del multimilionari Greg Simmonds.

22 juny - 23 juliol

Problemes d’organització i mal ambient, sobretot a la feina. Excessos i comportament infantil amb Júpiter.

TEATRE: ELS PASTORETS
Escaldes-Engordany
Dirigits per Cristina Pericas (Prat del Roure, 6 i 7 de gener, 18 hores).

LLEÓ

24 juliol - 23 agost

Forta tendència a la dispersió amb la
quadratura Lluna-Júpiter. Iniciareu
coses sense arribar a finalitzar-les.

CINEMES ILLA CARLEMANY
M3GAN

VERGE

OPERACIÓN FORTUNE: EL GRAN ENGAÑO

24 agost - 23 setembre

16.30, 19.00, 22.00

Les dissonàncies de Venus afectaran
les vostres finances i la Lluna sembrarà
pors i dubtes. Tot i el caos sereu ferms.

AL DESCUBIERTO
EL GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO

A TODO TREN 2

24 setembre - 23 octubre

ESCORPÍ

24 octubre - 22 novembre

Urà i el Sol aporten flexibilitat i adaptabilitat. La vostra tolerància i passió a
la feina seduirà tothom.

SAGITARI

23 novembre - 21 desembre

Amb el sextil Júpiter-Plutó serà fàcil
fer realitat els vostres projectes. Major
rendiment i receptivitat a la feina.

CAPRICORN

22 desembre - 20 gener

Mercuri i Urà retrògrads aporten solucions diferents i eficaces a certs patrons recurrents, sobretot a la feina.

AQUARI

21 gener - 19 febrer

Emocions negatives i decisions radicals
en un moment dolent. Necessitareu formació per poder canviar de feina.

PEIXOS

20 febrer - 20 març

Els aspectes contradictoris de Júpiter
us desestabilitzen. Dificultats per concentrar-vos, sobretot en el treball.

21.45
15.15, 16.15

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA - 3D
18.30 | DOLBY ATMOS: 17.30, 21.30 | VOSE: 20.30 | CATALÀ: 16.30

BALANÇA

Evitareu enfrontar la realitat amb la
quadratura Lluna-Neptú aferrant-vos
als somnis o fantasies irrealitzables.

15.45, 18.00, 20.15, 22.30

CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT Andorra la Vella i Escaldes-Engordany
Sortida des de la Plaça dels Dos Valires (5 de gener, 18.30 hores).

NOTA
Programació de dijous 5 a diumenge 8 de gener.

15.45, 19.45
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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. 6.252

Núm. 4.680

www.bondia.ad
Diari Bondia Andorra
diaribondia
@bondia

SORTEJOS
3/01

EUROMILIONS

20 21 29 45 46

Núm. 6.253

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

9

4/01

18 21 22 31 39

Comp.: 42

Rei: 0

LOTERIA NACIONAL

8

0

6

6

5

0

8

2

29/12

Rei: 5 , 2 , 4

ONCE
BOTIGA I TALLER DE
REPARACIÓ MULTIMARCA

9

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

6.250

Recanvis i accessoris de:

DES DE

365 D

Av. Príncep Benlloch, 23 - ANDORRA LA VELLA

4.679

Distribuïdor de:

RENTATS I
ASSECATS

Apartaments St. Moritz - ARINSAL

6.251

WOTTAN
GP1 125CC
PREU: 2.650 €

SOLUCIONS

IGI+MATRICULACIÓ INCLOSA

4/01

Sèrie: 50

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

9
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Esports
Marc Vales, defensa internacional i exjugador del Kedah Darul Aman FC

“La meva idea ara per ara és valorar
què pot sortir pel futbol europeu”
Busca nou projecte. Marc Vales, de 32 anys, parla de la seva temporada que té sobre la taula. No descarta provar novament al futbol noruec o
al Kedah Darul Aman FC de la Superlliga de Malàisia. No té previst finlandès, però no tanca les portes a cap mena de proposta. De motornar al país i durant el mes de gener tancarà alguna de les propostes ment, li tocarà esperar i triar la millor opció.
KeDAh DArul AMAn FC

lligues. Espero que no m’hagi fet
perdre cartell.

Víctor Duaso
AnDorrA lA VellA

Com li ha anat aquesta aventura al futbol de Malàisia?
Amb el Kedah Darul Aman FC
va jugar 21 partits, va marcar 2 gols i va comptar amb
un total de 1.619 minuts.
La veritat és que ha estat una
experiència bastant exòtica, per
dir-ho d’una manera que s’entengui bé. Va sortir una mica del
no-res, no ens ho esperàvem.
Ens va costar inclús acceptar-ho,
però el contracte era molt bo i
les condicions, perfectes. Jo estic acostumat a jugar fora, tot i
que mai tan lluny de casa i amb
dos nens. Al principi va ser una
mica dur pel tipus de cultura, tot
és molt diferent. Sincerament,
ens va costar una miqueta. Una
vegada adaptats, l’experiència
podem dir que va ser brutal.
A nivell individual i esportiu
va anar bé?
L’any anterior el Kedah va
jugar a segona, tot i així, tenia
alguns jugadors bons. Això sí,
quan vaig arribar em vaig trobar
amb un equip molt diferent del
qual tothom parlava. Hi havia
molts jugadors joves. Van deixar
escapar jugadors molt professionals i sobretot peces importants
del curs passat. Em va costar
molt. A més a més em van operar del menisc al juny... Va ser
dur perquè no vaig tenir gaire
continuïtat. Quan vaig estar bé
sí que vaig jugar bons partits,
però no vaig tenir la millor temporada possible, sense cap mena
de dubte.
Com és el futbol a la Superlliga de Malàisia?
És bastant diferent al que
estem acostumats a nivell del
futbol europeu. És tot molt més
descontrolat. Amb transicions
molt fortes tant defensives com
ofensives. Molta velocitat i moltíssimes ocasions de gol. Es basa
molt també en els cinc estrangers que té cada equip. Alguns

L’atrau la idea de tornar al
futbol espanyol?
Per a nosaltres és casa nostra.
Andorra o Espanya és on vull estar els pròxims anys. Un cop acabi, però no ho sé. Estic valorant
moltes coses, com per exemple
tornar a Noruega.
Allà té casa pròpia.
És una opció real. Estem parlant amb ells, però hi ha més
coses. El que sigui millor per a
nosaltres, allà anirem.

part del futbol. Hi havia moltes
esperances dipositades en mi...
En fi, aquesta és la realitat.

A Malàisia, al principi
va ser una mica dur pel
tipus de cultura, tot és
molt diferent. Ens va
costar una miqueta
Crec que encara és
una mica aviat per
tornar a Andorra. Això
sí, seria un bon lloc
per acabar
jugadors locals són interessants,
però els cinc que venen de fora
alguns equips ho noten. Ells inverteixen molt en aquests cinc
i són futbolistes interessants i
amb molt bon currículum. Jo era
un d’aquests jugadors que venen
de fora i moltes vegades l’afició
es preguntava per què no jugava encara que les lesions formin

Hi ha nivell?
El jugador local no és res de
l’altre món. Tenen un nivell normalet i els cinc de fora fan que la
lliga sigui realment competitiva.
Hi ha partits molt vistosos i això
dona cert catxé a la lliga.
Allà on vivia es va sentir bé?
Al principi tot va ser un hàndicap. A la ciutat on jo estava era
tercermundista. A cinc hores en
cotxe fins a Kuala Lumpur, la
capital de Malàisia, molt al nord
i gairebé fent frontera amb Tailàndia. Una ciutat petitona i amb
la gent molt més pobre del que
pots arribar a esperar a la capital.
Sí que és veritat que als jugadors
de fora els situen en un condomini de luxe, amb la teva seguretat,
una tanca per entrar al pàrquing.
Gimnàs, piscina, cinema a dins...
Quan estàs a dins d’allà et sents
realment professional.
I ara quina idea té?
Tinc bastant clar que no tor-

naré a Malàisia, perquè tornar
amb la família sencera no m’acaba de fer el pes i tinc uns mínims,
tot i que reconec que tornar-hi
era un dels meus objectius. La
meva idea ara per ara és valorar
què pot sortir pel futbol europeu
i tornar un altre cop. Ja hem fet
alguns contactes i durant aquestes setmanes potser ja se sap alguna cosa.
Què li agradaria?
No ho sé dir. Tinc 32 anys,
és una edat on els equips ja s’ho
comencen a pensar i jo el que
necessito és acabar amb un contracte bo de dos o tres anys per
arribar als 35 amb opcions d’acabar bé la meva carrera i potser
tornar cap a casa.
Aquesta experiència a Malàisia creu que li ha fet guanyar
o perdre cartell?
No ho penso. Els futbolistes
van allà perquè són contractes
interessants i amb un país amb
un estil de vida molt barat que et
dona per tenir un contracte molt
bo. N’hi ha molts que després
tornen a les seves respectives

L’edat el comença a pressionar?
Potser més a nivell mental i
per tot el que porto a sobre amb
molts anys jugant fora, molt lluny
de la família i els amics. A mi això
em condiciona molt, i més ara
amb dos petits que t’agradaria
tenir la família a prop. A nivell de
futbol hi ha molts jugadors amb
36, 37 o 38 anys que estan competint al màxim. Per tant, l’edat
deixa de ser un punt negatiu. És
més important que vegin que no
hi ha lesions i que estàs en bona
forma. Si és per això el mercat no
se’m tanca.
El futbol espanyol està com
per ‘suportar’ un contracte
seu?
Al final venir cap a Espanya
seria com començar la retirada.
Buscaria un projecte a Primera
o Segona RFEF i conscient que
tindria un contracte més baix
del que tenia fins ara. Llavors em
plantejaria on em quedaria a viure i fer arrels.
I tornar a Andorra i jugar a la
lliga andorrana?
Crec que encara és una miqueta aviat, però tots sabem que
està creixent i a nivell econòmic
hi ha sous més interessants. Mai
diria que no a tornar a casa. Seria
un bon lloc per acabar, però ara
per ara no em veig aquí.
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Tour de Ski

Esteve, 50è als 20 km persecució i
recupera sis posicions a la general
La competició es desplaça ara a Val di Fiemme, on es disputaran les tres darreres curses
norDic focuS

Redacció
anDorra la vella

Després del dia complicat que
va viure dimarts 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, Irineu Esteve va poder
recuperar ahir sis posicions a la
general del Tour de Ski després
de la prova dels 20 quilòmetres
persecució, disputada també al
camp de neu alemany.
Esteve va marcar el 50è
temps en la cursa que tancava
la competició a Oberstdorf. El
fondista andorrà va marcar a
la línia de meta un crono acumulat –sumat el temps perdut
el dia anterior– de 43’38’’4, a
2’02’’6 del primer, mentre que
en la cursa en si de 20 quilòmetres va ser el 40è, amb 41’34’’4.
L’esquiador de la FAE és ara
40è a la classificació general del
Tour de Ski, amb un crono total
d’1 h 34’49’’0, a 3’47’’ del primer classificat, que és el noruec
Johannes Hoesflot Klaebo (1 h
31’02’’) i a 55 segons de la 30a
plaça que ocupa ena quests moments el suís Beda Klee.
“Avui ha anat millor que dimarts, el rendiment ha estat
més bo, hem recuperat sis posi-

Irineu Esteve en els 20 quilòmetres persecució disputats ahir al camp de neu d’Oberstdorf.

Tot i la millora,
Erola admet
que “no marxen
contents”
d’Oberstdorf
cions a la general, després que
dimarts vam perdre bastant
temps a la general”, comentava
el tècnic d’Esteve, Joan Ero-

la, que va destacar que tot i la
millora “no sortim molt contents d’aquestes dues etapes
d’Oberstdorf perquè eren una
mica clau per a nosaltres per
lluitar per una bona posició en
la general, i se’ns ha posat molt
costa amunt”.
Amb tot, Erola, que va remarcar que s’ha de “seguir intentant-ho fins al final”, confia
que en les tres darreres proves
de la competició es puguin assolir millors resultats. “Ara ens
queda demà un esprint i lla-

vors ja vindran les dues curses
de distància i esperem ser més
competitius allà i poder recuperar llocs en la general i optar al
millor lloc possible”.
El Tour de Ski marxa ara a
Itàlia, a Val di Fiemme, on se celebraran tres curses finals. El divendres, l’esprint en clàssic, per
continuar el dissabte 7 amb els
15 quilòmetres en sortida massiva en clàssic, i tancar el diumenge amb els 10 quilòmetres
de sortida massiva també, en
lliure, per pujar l’Alpe Cermis.

Kàrting

Tony Cachafeiro
fitxa per l’equip
de Nerea Martí
per al 2023
Redacció
anDorra la vella

Després de culminar la seva
primera temporada completa
al món de les carreres amb
un títol: campió regional de
Múrcia, el jove pilot andorrà
Tony Cachafeiro vestirà els
colors del nou equip de kàrting de Nerea Martí el 2023,
un any que serà de confirmació a la categoria mini en què
competirà, de nou, al Campionat d’Espanya de Kàrting
juntament amb la recentment fundada estructura de
NM Motorsport. A més, Cachafeiro farà el salt a l’escena
internacional també aquesta
temporada 2023. I és que el
pilot andorrà farà el calendari complet de les IAME
Euro-Series, un campionat
europeu a l’altura del certamen oficial de la FIA i fins i
tot amb més i millors pilots.
El jove, que va debutar el
2021 en les competicions espanyoles de kàrting, si bé no
va poder completar la temporada arran d’un accident,
debutarà a les Winter Series
de València al febrer i després
completarà les quatre rondes
del 2023, més els I-Games de
final de temporada i les sèries mundials de les IWF a Le
Mans. Abans, també a València, serà a l’Hivern Karting.

Bàsquet

Dakar

Cistelles de solidaritat al Prat
Gran d’Escaldes-Engordany

Barreda, amb suspens,
guanya l’etapa tot i el dolor

facunDo SanTana

Redacció

Redacció

anDorra la vella

anDorra la vella

El resident Joan Barreda
(Monster Energy JB Team) va
sumar ahir la seva 29a victòria
al Dakar en imposar-se en la
quarta etapa del raid tot i que
pilotar amb una fractura al dit
del peu que es va fer en l’etapa
de dilluns. Una victòria amb
suspens, ja que inicialment
des de l’organització es va
donar com a vencedor el xilè
José Ignacio Cornejo, a qui
van bonificar amb 25 minuts
per aturar-se a ajudar un pilot
que havia caigut. Finalment,
però, els minuts compensats
van ser només set, i el triomf
va tornar a ser per a Barreda,
que escala una posició en la ge-

Després de dos anys d’absència
per la pandèmia de la Covid-19,
el poliesportiu del Prat Gran
d’Escaldes-Engordany es va convertir de nou ahir en l’escenari
de la festa del bàsquet i la solidaritat amb la setena edició del
Champions for Unicef, una iniciativa impulsada per l’ONG, el
BC MoraBanc Andorra i el Comú
escaldenc per recaptar fons per
als programes que l’Unicef porta a terme al Bhutan. Així, i com
ja s’està convertint en habitual, es van disputar dos partits,
un entre polítics, enguany més
d’una vintena –segurament per
la proximitat electoral– i cares

El Champions for Unicef va aplegar un munt de cares conegudes a Escaldes-Engordany.

conegudes de la societat civil del
país; i un segon amb esportistes
de diferents disciplines, entre els
quals els pilots de MotoGP Àlex
Rins i Pol Espargaró o la palista

Monica Doria, i jugadors del MoraBanc Andorra en una jornada
per passar-s’ho bé i donar suport
a una causa solidària i en què el
resultat era el menys important.

neral i se situa quart, a quatre
minuts i mig del líder, Daniel
Sanders, vuitè ahir, a més de
sis minuts del pilot resident.
En la categoria de cotxes la
victòria va ser per a Sébastien
Loeb (Bahrain Raid Xtrme)
seguit per Stéphane Peterhansel i Carlos Sainz (Team
Audi Sport). Nasser Al Attiyah
(Toyota) va entrar quart i
manté el lideratge.
En l’etapa d’avui, nou bucle al voltant d’Ha’il, els participants es trobaran en un
terreny 100% de sorra. La
jornada arrencarà amb petites dunes que deixaran pas a
la presència d’herba de camell
per continuar per grans espais
oberts plens de dunes.
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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

FACUNDO SANTANA

Hi col·laboren:

Andorra la Vella, 27 d’octubre del 1984: la ﬁra de la capital, quan coincidia amb la de bestiar i tenia lloc a l’aparcament de Govern. Atenció a l’antiga plaça de toros, al fons.
PODEU ENVIAR LES VOSTRES FOTOGRAFIES ANTIGUES A foto@bondia.ad

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 (*cost per SMS de màxim 140 caràcters)

BD. Sra.Marsol es indignat que
al Sr lloverá el patrocini un
comú amb diners públics, per
que el Sr i balli al Dakar. que a
mes te de sobras fa falta que
un comú sigui patrocinat?per
que no li patrocina amb els
diners del seu negoci Sra Marsol? ells diners son de la gent
que treballa i sua.

BD. Se’ls ha demanat als
Andorrans si es vol l’acord
d’associació amb Europa?
Quins avantatges hi hauran?
Però quines contres tindrem?
Qui té la balança?
BD.Desde Govern haurien de
frenar l’increment de preus
dels supermercats perquè
no es normal que el cistell de

la compra baixi un 8,4% i el
consumidor estigui pagant un
10,4% més que no necessitem
tenir un màster d’economia per
veure que estan fent l’agost
amb les persones que a dures
penes arribem a final de mes
,es vergonyós, que hem sembla
molt bé que es facin cases de
luxe però els treballadors estem ofegats

PUIG
&
CUSINÉ
Des de 1993
SERVEIS DE COMPTABILITAT
ASSESSORS TRIBUTARIS I FISCALS
SERVEIS DE GESTORIA
SERVEIS D’IMMOBILIÀRIA
Av. Doctor Mitjavila, 33 local 1, AD500 Andorra la Vella
www.puigicusine.com
+376 866 000
gestoria@puigicusine.com / immo@puigicusine.com

