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Ens traslladem!

Avda. Fiter i Rossell, 22
Escaldes Engordany

890 300I, com sempre, en el ...

-TEMPORALMENT-

A partir del 5 de juny t’esperem a11 a  E d i c i ó  d e l s  E n c a n t s  d e  l ’ U n i c e f

7  i  8  d e  j u n y
A v.  M e r i t x e l l , 3 1  2 ª  p l a n t a  
A n d o r r a  l a  V e l l a  

-  1 0 : 3 0  a  2 0 : 0 0  h .

La recaptació d’aquesta edició es destinarà 
íntegrament a la protecció de les dones i nenes
 a l’Afganistan. www.unicef.ad
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L’executiva liberal ha de 
seguir per falta d’alternativa
Gallardo apunta al poc temps disposat i als resultats electorals com a motius

Les consultes jurídiques gratuïtes per 
temes de família es redueixen a la meitat

AVUI ÉS NOTÍCIA  pàgina 3

ANDORRA  pàgina 8

L’abril es tanca amb 366 
aturats, un 10% menys que 
ara fa un any

ANDORRA  pàgina 9

L’aprovació de la revisió 
excepcional del POUP 
d’Ordino arribarà el 2024

ESPORTS  pàgina 29

El COA aspira a superar els 
18 metalls en els Jocs dels 
Petits Estats de Malta

ENTREVISTA A MÍRIAM MANUBENS, 
PIANISTA
pàgina 14

“Sense
el talent que 
té, Yuja Wang 
no hauria 
arribat
on ha 
arribat”

La direcció es renovaria 
al setembre per poder 
preparar les comunals

El líder liberal assegura 
que hi ha gent “amb 
ganes de continuar”

Els membres de 
l’executiva s’implicaran 
per buscar relleu
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CATALÀ EXPRÉS

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

D’interès

FARMÀCIES DE 
GUÀRDIA

EL TEMPS

Informació facilitada per

Andorra la Vella
Farmàcia del Fener 
Av. Bra. Riberaygua, 2 - Tel. 861 761

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

Què significa seguir la 
veta a algú?

Significa ‘no contrariar-lo 
en allò que diu’.

Si vols evitar discussions, 
segueix-li la veta.

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

-20%
DESCOMPTE*

La llar està d’oferta

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

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

TOTS ELS DISSABTES
SHOW DINNER, ESPECTACLE AMB SOPAR

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

ES TRASPASSA 
NEGOCI 

D’ALIMENTACIÓ 
PER JUBILACIÓ 

TEL. 348 114

Avui 198
mín. màx. matí tarda nit Feble

AUGMENT DE LES TEMPERATURES
Després d’un matí amb clarianes més impor-
tants que les del dia anterior, continuarem amb 
inestabilitat i esperem un altre dia ennuvolat amb 
precipitacions més freqüents a la tarda. No es 
descarta que puguin ser tempestuosos.

El vent serà feble i de component est.

Temperatures mínimes previstes de 8ºC a Andorra 
la Vella, 4ºC a 1.500 metres i 1ºC al Pas de la 
Casa. Les temperatures màximes seran de 19ºC a 
Andorra la Vella, 15ºC a 1.500 metres i 6ºC al Pas 
de la Casa.

La isoterma de 0ºC se situarà a 3.200 metres al 
migdia i a 3.300 metres a la nit.

DimECrEs

Dijous

DiVENDrEs
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mín.
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màx.
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Avui és notícia

Els casos de família pel proce-
diment de justícia gratuïta que 
ofereix el Col·legi d’Advocats 
d’Andorra (CAA) s’han reduït 
pràcticament a la meitat durant 
el primer trimestre de l’any. 
Així, si de gener a març del 2022 
en van ser 48 per temes relaci-
onats amb divorcis, separaci-
ons o mesures paternofilials, 
enguany han estat només 25, 
segons les dades facilitades per 
la vocal de la junta del Col·legi, 
Marga Marticella. 

A l’hora de buscar els per-
quès d’aquesta reducció de ca-
sos, l’advocada explica que no 
hi ha un únic factor i que tant 
de bo la motivació principal fos 
que “la  gent està millor a casa”,  
però Marticella apunta una de 
les motivacions que cada vega-
da va prenent més força, pels 
comentaris d’aquest tipus que 
els arriben: “amb el problema 
dels pisos hi ha molts proble-
mes amb les separacions”. I 
doncs? Un dels dos cònjuges ha 
de marxar de casa i trobar un 
pis per viure-hi, és clar, “i això, 
quan parles amb la gent que se 
separa els genera un problema 
important perquè trobar un pis 
que puguin assumir sols no és 
fàcil”. D’aquí que aquest sigui 
un element que influeixi en la 
reducció dels casos de separa-
ció, remarca. En aquest sentit, 
comenta que hi ha gent que op-
ten per seguir compartint l’ha-
bitatge i difereixen la decisió: 
“més endavant ja veurem, si 
trobo pis ja ho farem”. Tal com 
reconeix, es tracta d’una situa-
ció complicada en aquest mo-
ment que potser fa que la gent 
es freni a fer el pas. 

família i mediació
El servei de consultes jurídi-
ques gratuïtes que presta el 
Col·legi d’Advocats va atendre 
l’any passat fins a 137 casos de 
família i només en quatre ocasi-
ons es va sol·licitar el procedi-
ment de mediació que ofereix el 
Servei de Mediació i Orientació 
públic, dues al tercer trimestre i 

dues més al quart. Es tracta pre-
cisament dels quatre casos dels 
quals ja va informar el BonDia. 
De moment, aquest any no els 
ha arribat cap demanda per uti-
litzar la mediació com a alterna-
tiva per solucionar controvèrsi-
es, afirma Magda Marticella. Al 
seu parer, els motius pels quals 
les parts no acudeixen a aquest 

sistema de resolució de conflic-
tes poden ser perquè no s’acabi 
de conèixer el Servei de Medi-
ació o bé pel canvi introduït al 
Codi de Procediment Civil el se-
tembre del 2021. 

I és que tal com recorda l’ad-
vocada, abans des del Servei 
es feia directament el conveni 

de separació i el feien arribar 
al batlle, la gent pagava la taxa 
i s’homologava. Ara, en canvi, 
s’ha de fer una acta de media-
ció, que és el que preveu la llei, 
en la qual es recullen els acords 
als quals han arribat les parts, 
i han d’anar a l’advocat, que és 
qui entra aquesta acta a la Bat-
llia, de manera que les parts 
han d’abonar un preu fixat per 
reglament a l’advocat i a més 
la taxa de Batllia, mentre que 
anteriorment només es paga-
va la taxa. A aquest canvi, cal 
afegir-hi el nou reglament del 
Servei de Mediació i Orienta-
ció del juny del 2022, segons el 
qual per accedir-hi els ciutadans 
han de sol·licitar primer i obte-
nir la justícia gratuïta, cosa que 
ha provocat una caiguda en pi-
cat dels casos atesos per aquest 
Servei.

difusió i pedagogia
Marticella defensa que quan els 
arriba un cas de família “tots 
els advocats en general inten-
tem sempre arribar a un acord 
perquè és molt complicat per a 

la parella quan al final el bat-
lle acaba decidint per ells”. Per 
què? “És com una imposició i 
un se sent com a vencedor i l’al-
tre com a vençut”, afegeix. Per 
això, si arriben a acords és mi-
llor, perquè són els implicats els 
que acaben decidint les mesures 
que s’aplicaran. Així doncs, re-
coneix que una mediació com a 
tal, com la que preveu la Llei de 
mediació, no la fan, però sí que 
“sempre s’ha tendit a arribar a 
acords i a intentar fer convenis 
de separació enlloc d’acabar dis-
cutint a batllia”. 

A més, és preferible arribar 
a acords previs per dues ra-
ons: “per no saturar i perquè 
no saps el temps que t’hi es-
taràs”, remarca l’advocada. En 
relació amb això, opina que la 
mediació és una bona eina i 
una oportunitat per desblo-
quejar la justícia i perquè “si 
arribes als acords tu, tens la 
sensació que tots guanyem. No 
és un tercer que te’ls imposa”. 
Segons Marticella, la mediació 
“costa” i tot i que els batlles la 
promoguin, no poden obligar  

que es faci servir. També cal 
tenir en compte, però, que a 
vegades quan s’arriba a la Bat-
llia, el tema està tan enquistat i 
extrem que ja no es veu factible 
utilitzar la mediació.

Marticella creu que s’hauria 
de fer “més difusió i pedagogia 
de la figura de la mediació” i 
d’altres sistemes alternatius de 
resolució de conflictes com ara 
l’arbitratge. És una figura nova i 
fins que no estigui molt implan-
tada “costarà que la gent tiri cap 
aquí”. Igualment remarca que 
ha de tenir “certes garanties”. 
I posa un exemple: “tinc una 
sentència i el saig executarà, en 
canvi vaig a la mediació i no se 
sap què passarà”. 

També a d’altres països cos-
ta implementar la mediació, 
però l’advocada explica que a 
Espanya “el tema de família ha 
de passar sí o sí per mediació. 
Després, si s’arriben a acords o 
no és una altra història”. I és 
que a fora tampoc “no funci-
ona fabulosament”. En aquest 
sentit, fa notar que al Tribunal 
Arbitral de Barcelona “tenen 
molts problemes perquè els ar-
ribin dossiers”. I si això passa 
a Barcelona on fa anys que ho 
tenen, al Principat “que aca-
bem de començar amb aquests 
tipus nous de resolució de con-
flictes, necessitarem un temps 
d’adaptació”. 

Les consultes jurídiques gratuïtes per 
temes de família cauen a la meitat
Dels 48 casos del primer trimestre del 2022 s’ha passat als 25 d’enguany, cap derivat al Servei de Mediació  

Assessorament

m. p. a.
AndorrA lA VellA

El servei de consultes gratuïtes es presta tots els dimecres laborables a la tarda i cal demanar cita prèvia.

fAcundo sAntAnA

Trobar pis 
s’apunta com un 
dels factors que 
provoca la reducció 
de casos de família

casos de família el 
2022, mentre que el 
2021 van ser 114 els 

registrats

mediacions, 2 al tercer 
trimestre i 2 al quart 

quan ja havia entrat en 
vigor el nou reglament

 LES XIFRES

137

4
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O d’aquí al setembre es produeix un mi-
racle –ara mateix improbable– o Liberals 
s’encamina a la desaparició de� nitiva. 
Mala notícia, perquè estem parlant d’un 
dels partits històrics del nostre espectre 
polític, que ha tingut, a més, responsabi-
litats de Govern en diverses etapes del pe-
ríode constitucional, i que amenaça de dei-
xar òrfena una part gens menyspreable del 
cens. Els motius són probablement molts, 
però es resumeixen en dos: la pèssima ges-
tió de la crisi que va acabar amb l’escissió 

d’Acció, i uns resultats electorals nefastos 
que els han deixat amb un sol conseller ge-
neral que per decisió de l’executiva passarà 
a més a l’oposició. En quatre anys ha passat 
de peça clau a formació pràcticament resi-
dual. Constitueix una llei no escrita que en 
un Govern de coalició qui hi té més a per-
dre és el soci petit. I l’axioma s’ha complert 
� l per randa. En l’actual executiva ha faltat 
autocrítica, com a mínim de portes cap 
enfora. Seu va ser l’èxit de ressuscitar un 
partit que semblava tocat i enfonsat des-

prés de l’era Forné/Pintat, i seu ha de ser 
el fracàs del 2 d’abril. La penitència de Ga-
llardo i la seva junta serà haver de pilotar 
una nau a la deriva � ns al setembre, amb 
l’esperança que mentrestant sorgeixi un 
capità capaç d’evitar el naufragi, refundar 
el partit i arribar a temps de les comunals. 
No seria la primera vegada que Liberals 
reneix de les cendres contra tot pronòstic, 
però la veritat és que el pacient fa aquesta 
vegada molt mala cara. L’agonia es pot fer 
llarguíssima.

L’agonia liberal

EDITORIAL

LA FOTO DEL DIA

Envia’ns

36 31 30
les teves fotos!

No en diríem precisament intuïtiu, del 
comandament dels ascensors de la plaça 
de la Germandat a Sant Julià. Quan per 
fi  has resolt la incògnita del botó que cal 
prémer, el més probable és que l’ascensor 
hagi passat de llarg.

foto@bondia.ad@bondiabondia.ad

Gerard Miquel
L’Hoquei Club Sant Just  va su-
perar diumenge el Martinella 
Manlleu i va assegurar-se l’as-
cens a l’OK Lliga. L’atacant, re-
ferència de la selecció, torna a la 
màxima competició espanyola.

Jordi Gallardo
El president de Liberals conti-
nuarà al càrrec de moment � ns 
al setembre, amb l’esperança 
que aparegui un nou equip dis-
posat a liderar i refundar el par-
tit i concórrer a les comunals. 

Míriam Manubens
La pianista laurediana prota-
gonitza dijous un recital a Ca-
nòlich i el 4 de juny des� larà 
per la parroquial d’Ordino en 
la primera matinal del festival 
ClàssicAND.

DONANT LA NOTA

El periodisme no viu bons mo-
ments. Ni a Andorra ni enlloc. 
Especialment aquell vinculat a 
la premsa escrita i el de mitjans 
de proximitat, com els locals o 
comarcals. La falta de � nança-
ment ha portat a una precarit-
zació de les redaccions. Menys 
treballadors (fent sovint mol-
tes hores i no sempre paga-
des), menys recursos per fer la 
feina amb rigor i com a conse-
qüència, rotació de personal i 
pèrdua dels treballadors expe-
rimentats que haurien de ser 
peces clau perquè les noves ge-
neracions aprenguessin l’o� ci i 
es garantís un relleu a l’altura 
de la feina que es du a terme. El 
resultat, lamentablement, és 
un o� ci degradat, amb profes-
sionals cremats, que escriuen a 
preu fet i sovint sense esma per 
arribar al moll de la qüestió, a 
més d’unes redaccions plenes 
de joves sense referents ni co-
neixements su� cients (a vega-
des em pregunto què s’ensenya 
a les facultats i si algú ha tre-
pitjat mai una redacció abans 
d’arribar al món professional) i 
un producte que perd qualitat 
a marxes forçades. Per dir-ho 
planerament: fa mal veure que 
pots arribar a trobar al quiosc 
(als pocs que queden) diaris 
que semblen més una publica-
ció escolar que un mitjà seriós. 
Tinc dubtes de si els lectors, en 
general, perceben aquesta pèr-
dua de qualitat i es posen les 
mans al cap, com faig jo cada 
dia, quan veig segons què pu-
blicat, que no respon a la rea-
litat. Suposo que algú ho veu, 
perquè si no no s’explicaria la 
pèrdua de con� ança de molts 
ciutadans amb el periodisme. 
Em sap greu, perquè és la meva 
feina i procuro fer-la sempre 
de la millor manera possible 
per evitar aquestes situacions, 
però veient la realitat, no puc 
fer més que entendre’ls.

BAIXADA 
DEL

MOLÍ, 5

Enterrant el 
periodisme 
de qualitat

MERITXELL PRAT
Periodista

BONDIA
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Què us sembla si juguem un 
joc? El millor és que ens asse-
guem en un lloc còmode, si és 
el nostre sofà preferit, millor. 
Apaguem els llums i, si els ve 
de gust posar espelmes, n’en-
cenem una. O més d’una. En 
aquest cas, com més recursos 
fem servir per estimular la nos-
tra imaginació, molt millor. I si 
les espelmes són aromàtiques, 
ja estarem més a prop d’aconse-
guir el nirvana. Si decidiu utilit-
zar encens, ja ni us explico quin 
plaer... Ara tanquem els ulls i 
deixem volar els pensaments. 
Però no cap a qualsevol costat, 
el que hem de fer és donar-los 
una direcció especí� ca. Perquè 
aquest joc requereix un grau de 
concentració extrema. I a què 
jugarem? Doncs a sortir de la 
nostra zona de confort. I això 
què signi� ca? Imaginar com se-
ria un món ideal. Ja estem tots 
preparats? Bé. 

Comencem. Construir aquest 
món ideal no és una tasca fàcil, 
i per aixecar la nostra torre des 
de zero cal començar pel més 
bàsic i important: els fona-
ments. Aquest primer graó que 
ens conté a tots i que no hauria 
de ser un altre que la comunitat, 
i per tenir sentit de comunitat 
hauríem de deixar de costat la 
individualitat. Difícil, però no 
impossible. 

Encenguem un parell d’espel-
mes més, per si de cas, que si te-
nim sort, l’ambient ja fa olor de 
vainilla. És complicat, ho sé. Ho 
sabem tots. Perquè sempre hi 
ha alguna cosa que es creua en 
el camí. El treball, la criança dels 
nens, les obligacions, la voràgi-
ne del dia a dia... i ens deixem 
endur per aquest ritme. I aques-

ta rutina ens atrapa en una in-
� nitat de justi� cacions, sense 
que puguem escapar i tenir un 
minut de lucidesa mental per a 
pensar en les altres persones. 
Però no en les nostres persones, 
en les que formen part del nos-
tre entorn, aquesta bombolla 
meravellosa que alimentem dia 
rere dia. Em refereixo a les per-
sones en general, les que viuen 
en aquesta comunitat que tant 
ens està costant aixecar. Si ja 
portem una dotzena d’espelmes 
enceses i com a molt hem posat 
un pam de terra. Així serà més 
que complicat. Però no ens ren-
direm! Tots estem en el mateix 
vaixell i hem de tirar cap enda-
vant junts, preocupant-nos els 
uns pels altres. Només necessi-
tem que algú ens digui cap a on 
tirar. I com que al cap i a la � , 
el nostre sentit de la comunitat 
està per sobre de totes les coses, 
triar un representant hauria de 
ser el més fàcil del camí... oi?

Però la vida està plena d’im-
previstos i un d’ells és que, de 
sobte, el mòbil ha començat a 
sonar. No us vaig dir que l’apa-
guéssiu? Així no hi ha qui es 
concentri. I obrim els ulls, i 
l’efecte desapareix. I encenem 
el llum i apaguem les espelmes 
i l’encens, que amb tant de fum, 
ja costa respirar. Què hi farem... 
nosaltres tenim la intenció de 
canviar les coses, però així no 
es pot. I a sobre, hem deixat el 
comandament a distància a mà 
i ara l’única cosa que se m’ocorre 
fer és encendre la televisió. Bé... 
a veure com surt la pròxima ve-
gada. 

Potser és més fàcil inten-
tar aixecar aquesta torre amb 
naips.

Ferran Requejo, catedràtic de 
Ciència Política de la Universi-
tat Pompeu Fabra de Barcelona 
preguntava el 30 de desembre 
del 2022, a les pàgines de debat 
del diari Ara, “per què ens dei-
xem enganyar tan fàcilment?”

Com diu Ferran Requejo, 
l’evolució humana ens ha do-
tat “de cervells ben preparats 
per sobreviure i reproduir-nos, 
però també sabem que es tracta 
d’òrgans que mostren una clara 
tendència a deixar-se enganyar 
amb facilitat, especialment de 
manera col·lectiva. Heròdot 
deia que ‘és més fàcil enganyar 
molts homes que un de sol’”.

És ben cert que si repassem 
comentaris i treballs de � lòsofs, 
escriptors i cientí� cs trobem 
material per re� exionar sobre la 
pregunta del catedràtic de Bar-
celona.

Autors com Montaigne o 
Tocqueville s’adonen que, en 
els afers humans, una idea ver-
dadera però complexa és difícil 
que pugui competir amb una 
idea falsa però senzilla.

Amb ironia britànica, Ber-
trand Russell ho resumia així: 
“Es diu que l’home és un animal 
racional; m’he passat tota la 
vida buscant-ne proves.”

Tot això em porta a parlar 
dels resultats de les eleccions 
generals del passat 2 d’abril a 
Andorra. Uns resultats perfec-
tament conformes a l’aplicació 
de la normativa electoral del 
nostre país i, en conseqüència, 
legítims.

El meu comentari no s’adreça 
pas a discutir la legitimitat del 
Govern que comença ara el seu 

mandat, sinó a re� exionar so-
bre la in� uència en els resultats 
de la demagògia i els relats re-
nyits amb la veritat.

Moltes promeses que es van 
poder escoltar durant la campa-
nya electoral del mes de març es 
van fer per despistar i moure el 
focus d’atenció de l’important 
cap a l’anecdòtic. Però tot i ser 
absurdes, van fer forat en l’opi-
nió pública sense que hi hagu-
és cap qüestionament sobre la 
seva versemblança o seriositat.

Ara, passades les eleccions, 
l’estratègia continua. Fum i més 
fum.

Llegíem així a l’edició del 27 
d’abril del BonDia que es reco-
neixia la � bromiàlgia com a ma-
laltia d’incapacitat temporal.

El dia anterior (BonDia, 26 
d’abril del 2023) ja ens havien 
anunciat que la CASS proposava 
que les visites al psicòleg tin-
guin cobertura sanitària a partir 
de l’1 d’agost.

Dues bones notícies per a les 
persones.

I el 9 de maig Xavier Espot 
deia en el discurs d’investidu-
ra que “posarem en marxa un 
sistema d’atenció integral per 
als pacients d’oncologia”. Molts 
d’aquests pacients porten anys 
i panys fent quatre-cents quilò-
metres, per baixar i tornar a pu-

jar de Barcelona per poder rebre 
un tractament que s’adminis-
tra en pocs minuts. Prometen 
doncs el que han tingut quatre 
anys per fer i no han fet res.

Aquestes situacions són una 
mostra de demagògia, que és 
una de les formes d’estimular 
ambicions i sentiments en la 
població.

Perquè el demagog presu-
meix el que no té o del que pot 
fer sense que sigui cert, o exa-
gera el valor que té, o proposa 
el que sap que és impossible 
d’aconseguir.

La Grècia clàssica ja ens va 
deixar dit que la demagògia és 
una estratègia, emprada per ar-
ribar al poder polític, que con-
sisteix a apel·lar a prejudicis, 
emocions, pors i esperances del 
públic –els votants– per gua-
nyar suport popular mitjançant 
l’ús de la retòrica i la desinfor-
mació. És la comunicació cloro-
form tan emprada pels governs 
elitistes a Andorra.

El problema, malgrat això, no 
és que alguns polítics intentin 
distreure’ns i enganyar-nos amb 
missatges falsos. Ni tampoc que 
alguns mitjans els segueixin el 
joc amb poc rigor.

El problema és que nosaltres, 
ciutadans, no ens aturem a re-
� exionar si tots els missatges 
que rebem mereixen la nostra 
atenció i són creïbles.

Si ho féssim, de ben segur no 
ens colarien tants gols.

De moment, com tots plegats 
no hem re� exionat gaire, hem 
ensopegat i, amb un 32,66% 
dels vots, DA ha aconseguit la 
majoria al Consell General.

Credulitat i demagògia
La infl uència de la comunicació cloroform

De moment hem 
ensopegat i amb un 
32,6% dels vots DA 
té majoria al Consell

Un món ideal

EL GONGPLAÇA DEL POBLE

MARTÍN BLANCO
Artista visual

JAUME BARTUMEU CASSANY
President de Progressistes-SDP
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Fem més fàcils
els moments
més difícils

L’actual executiva de Liberals 
continuarà guiant la formació, 
“en funcions”, a “tot estirar” 
� ns al setembre, quan un nou 
equip hauria de prendre el relleu 
i començar a preparar els comi-
cis comunals del desembre. Així 
serà després que en el congrés 
d’ahir de la formació, des de la 
militància no es presentés cap 
candidatura per dirigir Liberals 
un cop “tots” els integrants de 
l’executiva van posar el càrrec a 
disposició arran dels “mals re-
sultats” electorals.

El president de Liberals, Jor-
di Gallardo, que va recordar que 
fa un any ja va “manifestar la 
intenció de fer un pas al costat 
com a president”, va destacar 
que des de l’actual direcció no 
hi ha hagut implicació directa 
en la recerca d’un nou equip per 
liderar el partit, sinó que “s’ha 
deixat que fos la militància qui 
busqués el relleu a nivell d’exe-
cutiva”, tot i que “malaurada-
ment no ha pogut ser”.

Quant als motius que han 
comportat que ningú hagi 
acabat fent un pas endavant 
per agafar les regnes de la for-
mació, Gallardo va apuntar a 
“segurament el poc temps que 
han tingut” així com, “evident-
ment”, als resultats del partit 
en les eleccions generals del 2 
d’abril passat, que “també han 
in� uït”. Amb tot, el president 
liberal va assegurar que “hi ha 
gent implicada en el projecte i 
amb ganes de continuar”, si bé 
potser “calen uns mesos més 
per acabar de digerir el resultat 
de les eleccions, tancar bé tot 
el que és l’etapa que hem lide-
rat nosaltres, tant a nivell de 

liquidació administrativa dels 
comptes electorals i alguna  al-
tra qüestió d’intendència”.

Davant l’absència d’una can-
didatura, es van plantejar al 
congrés dos escenaris: la crea-
ció d’una comissió gestora amb 
l’encàrrec de buscar un nou 
equip per liderar el partit o la 
continuïtat de l’executiva actual 
en funcions, la via “més correc-
ta, que permeten els estatuts i 
avalada pel congrés”.

En aquest sentit, Gallar-
do, que va recordar que “no 

deixa de ser una situació que 
s’ha donat altres vegades”, va 
destacar que, ara sí, els mem-
bres de l’executiva s’implica-
ran “de manera més directa” 
en la recerca del relleu, que ha 
d’afrontar la cita electoral del 
desembre, una cita que “alguns 
comitès ja han començat a pre-
parar”, fet que “mostra que hi 
ha dinamisme”.

El president liberal va con� r-
mar que inicialment, Jordi Cer-
queda i Cristina Rico s’havien 
plantejat agafar les regnes de la 
formació, opció, però, que � nal-
ment van acabar rebutjant en no 
poder reunir els set càrrecs exe-
cutius necessaris. “Aquí hi ha ha-
gut motius diversos, des de per-
sonals a decisions d’última hora 
que han fet que � nalment no 
hagi estat possible”, va destacar 
Gallardo, que interpel·lat sobre 
si la decisió podia tenir alguna 

cosa a veure amb la investigació 
de la � scalia per un presump-
te deute de la formació de l’any 
2011, va admetre que alguna 
cosa hi pot tenir a veure si bé “no 
ha estat el motiu principal”.

Gallardo, que va explicar que 
el congrés va acordar també la 
creació d’un grup de re� exió 
sobre el liberalisme per tal 
d’“adaptar la ideologia als nous 
temps i a les noves necessitats 
que la societat demana”, no va 
voler valorar un escenari “que 
no és real avui”, com el fet què 
passaria si arribat el setembre 
tampoc es presentés cap candi-
datura per liderar la formació, 
una possibilitat que es va mos-
trar convençut que no passarà. 
En aquest sentit, el president 
liberal, que va recordar que la 
decisió de posar els càrrecs a 
disposició “no respon al fet de 
no voler continuar implicat al 

dia a dia del partit, sinó a una 
qüestió de responsabilitat, 
ja que és el que pertoca quan 
els resultats no acompanyen”, 
va assegurar que la formació 
“serà present a les eleccions 
comunals, que ningú en tingui 
dubte”. I en aquesta línia, i en 
espera que la futura executiva 
que es pugui conformar al se-
tembre ho rati� qui, va avançar 
que es treballa en la línia de do-
nar llibertat als comitès parro-
quials per tal que cadascun “de-
cideixi com vol concórrer a les 
eleccions”, fet que podria com-
portar “situacions diferents” 
en funció de les parròquies.

L’executiva de Liberals, obligada a 
seguir per la manca d’alternativa
L’actual direcció de la formació continuarà “a tot estirar fi ns al setembre” i s’implicarà en la recerca del relleu

Partits

M. S.
ANDORRA LA VELLA

La secretària general, Maribel Lafoz, es dirigeix a la militància sota la mirada del president de Liberals, Jordi Gallardo.

FACUNDO SANTA

Jordi Gallardo

Hi ha gent implicada 
en el projecte i amb 
ganes, però calen uns 
mesos per digerir el 
resultat electoral

No hem participat 
directament des de 
l’executiva i hem deixat 
que fos la militància 
qui busqués el relleu

Sabem el que s’ha 
de fer perquè ja ho 
hem fet, es tracta de 
tenir consistència i no 
defallirGallardo manté 

que la formació 
serà present a 
les comunals del 
desembre
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El mes d’abril es va tancar amb 
un total de 366 aturats inscrits 
al Servei d’Ocupació a la recer-
ca d’un lloc de treball, un 0,3% 
menys que al març, quan n’hi 
havia 365, i un 10,1% menys 
que ara fa un any, quan el nom-
bre de persones aturades inscri-
tes al SOA era de 407, segons 
les dades fetes públiques pel de-
partament d’Estadística, que ha 
celebrat l’estabilitat de la xifra 
tot i la finalització de la campa-
nya d’hivern. 

Així mateix, fins a 275 per-
sones estaven inscrites buscant 
una millora de la seva situació 
laboral, un 1,8% menys respec-
te a les 280 que hi havia al març 
i fins a un 30,6% menys pel que 
fa a l’abril del 2022, quan eren 
396 les persones que buscaven 
millorar laboralment.

Pel que fa als llocs de treball, 
a finals del mes passat el SOA 
n’oferia fins a 2.408, un 47,7% 
més en relació amb els 1.630 
llocs disponibles que hi havia a 
finals de març i un 112,9% més 
quant als 1.131 que s’oferien 
l’abril de l’any passat.

El mes passat es van fer 12 
contractacions mitjançant el 
Servei d’Ocupació i 15 a través 
dels programes de treball tem-

poral, a la vegada que fins a 66 
persones van trobar feina pels 
seus propis mitjans.  

Quant als ajuts per desocu-
pació involuntària, el mes pas-
sat fins a 19 persones es bene-
ficiaven d’aquesta prestació, un 
9,5% menys respecte a les 21 
que rebien l’ajut el març passat 
i fins a 17,4% menys enfront de 
les 23 que percebien la presta-
ció l’abril de l’any passat.

Pel que fa al perfil dels atu-
rats, fins a 164 són persones 
d’entre 40 i 59 anys, 69 joves 

d’entre 18 i 25 anys, 81 per-
sones d’entre 26 i 39 anys a la 
vegada que hi ha 37 aturats ma-
jors de 60 anys i 15 menors de 
18 anys. Per nacionalitat, gai-
rebé la meitat dels demandants 
d’ocupació són andorrans (un 
47,3%), el 26,8% són espanyols, 
el 6% són portuguesos, un 1,9% 
són francesos i el 18% restant 
correspon a ciutadans d’altres 
nacionalitats.

Cal destacar que la majo-
ria dels demandants d’alta a 
Ocupació que estan en recerca 

de treball (el 81,4%) fa menys de 
sis mesos que estan desocupats. 
I el 53,8% dels que estan en mi-
llora de situació laboral tenen 
un contracte temporal. Del to-
tal de desocupats en recerca, la 
gran majoria (89,6%) són deso-
cupats de curta durada. Per na-
cionalitat i temps de residència, 
el grup més nombrós són els es-
panyols, amb deu anys o més de 
residència, el 31,6% del total, 
seguits dels portuguesos amb 
deu anys o més de residència, 
que són el 7,8%.

L’abril es tanca amb 366 aturats, 
un 10,1% menys que ara fa un any
Fins a 275 persones busquen una millora laboral i 19 reben la prestació per desocupació

Mercat laboral

El Servei d’Ocupació d’Andorra oferia el mes passat fins a 2.408 llocs de treball.

agències

Redacció
andorra la vella

El salari medià del març 
passat se situa en 1.912 
euros, 40 euros més res-
pecte al salari medià del 
febrer i un 6,7% més, 
19,75 euros concreta-
ment, que el salari medià 
del març de l’any passat, 
segons reflecteixen les 
dades avançades fetes pú-
bliques pel departament 
d’Estadística. De la matei-
xa manera, el salari mitjà 
avançat seria de 2.476,11 
euros, un 6,2% més que 
els 2.232,18 euros del 
març del 2022.

D’altra banda, segons 
les dades avançades, el 
nombre d’assalariats és de 
45.751, 120 persones més 
que el febrer i un 6,9% 
més respecte del març 
del 2022, quan n’hi ha-
via 42.795, mentre que la 
massa salarial se situa en 
113,28 milions d’euros, 
un 13,5% més respecte 
d’un any abans.

Si es miren les dades 
semidefinitives del febrer 
passat, hi havia 45.726 
assalariats, un 6,5% més, 
i la massa salarial era de 
108 milions. El salari mit-
jà era de 2.363,92 euros i 
el medià, de 1.872.

El salari medià 
s’incrementa 
al març fins a 
1.912 euros

Després del seu nomenament 
dimecres passat en el primer 
consell de ministres de la le-
gislatura, el nou director del 
departament de Policia, Bruno 
Lasne, va prendre ahir posses-
sió del càrrec en un acte presi-
dit per la ministra de Justícia 
i Interior, Ester Molné, i el se-
cretari d’Estat de Justícia i In-
terior, Joan Antoni León. L’acte 
va tenir lloc a les dependències 
del ministeri i va comptar amb 
la presència de la seva família, 
del director adjunt, Miquel Àn-
gel Barbolla, i del fins ara direc-
tor Jordi Moreno.

Lasne, de 58 anys, es va in-

corporar al Cos de Policia l’abril 
del 1987 i inicialment es va es-
pecialitzar en desactivació d’ex-
plosius. Després de dirigir dife-

rents departaments. El 2014 va 
ser nomenat director adjunt i el 
2017 director adjunt i coordina-
dor de tot el departament.

Bruno Lasne pren possessió 
com a nou director de la policia

cossos especials

Bruno Lasne en el moment de jurar el càrrec.

sfga

Redacció
andorra la vella

El nou Govern trasllada a Vives 
els seus objectius prioritaris 

l’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-enric vives, va 
rebre ahir al Palau episcopal de la seu d’Urgell, el cap de govern, 
Xavier espot, i el seu gabinet ministerial. l’audiència va posar 
en relleu la voluntat d’establir un clima de relació d’entesa i de 
col·laboració institucional, segons van informar des del bisbat 
d’Urgell. el cap de govern va adreçar unes paraules de salutació 
al copríncep per manifestar la lleialtat del seu gabinet vers la 
institució dels coprínceps i alguns dels objectius prioritaris del 
seu govern. el copríncep, al seu torn, va encoratjar tot l’equip 
de l’executiu en els diversos reptes que han d’encarar.

bisbat d’Urgell

visita institucional



ANDORRA 9DIMARTS, 23 DE MAIG DEL 2023
GU

IA
 D

E 
SE

RV
EI

S BOTIGUES BENÈFIQUES 

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

346 244 - 327 820 Carisma Associació Benèfica Carismaandorra 

Més de 70 anys 1951-2023

Av. Meritxell, 88, AD500 Andorra la Vella

Telèfon: 806 806

Carrer de la Plana, Santa Coloma
AD500 Andorra la Vella

Tel. 725 511

MENJARS PER 
EMPORTAR

Esmorzars fets 
a la llar de foc

Dinars servei de bar

Consell General

La presidenta del grup par-
lamentari d’Andorra Enda-
vant, Carine Montaner, ha 
entrat una pregunta escri-
ta al Consell per demanar 
sobre els treballadors de 
l’actual concessionària del 
transport sanitari assistit i 
no medicalitzat, adjudicat 
a l’empresa Andorrana de 
Transport Sanitari (ATS). 
En concret, demana si l’Exe-
cutiu està assabentat del 
malestar dels treballadors 
d’aquesta empresa que re-
clamen condicions de treball 
d’acord amb els drets labo-
rals pactats abans de la su-
brogació. Montaner també  
pregunta si el Govern pre-
veu reunir-se amb els em-
pleats i l’empresa per parlar 
dels problemes esmentats i 
trobar solucions en breu. Fi-
nalment, i tenint en compte 
els problemes reiterats des 
de fa anys entre una part del 
col·lectiu d’aquests mateixos 
treballadors i les empreses 
adjudicatàries successives 
que han prestat l’esmentat 
servei, pregunta a l’Execu-
tiu si té previst en un fu-
tur que el SAAS absorbeixi 
aquest servei. Segons van 
manifestar els treballadors 
d’ATS en una carta lliurada 
el 9 de maig passat en la re-
unió mantinguda amb An-
dorra Endavant, els motius 
d’aquest malestar venen do-
nats fonamentalment per-
què “la  nova concessionària, 
tan bon punt va començar, 
va imposar plani� cacions in-
degudes que no respectaven 
els nostres drets laborals”. 

Montaner  
pregunta 
pel transport 
sanitari

Redacció
ANDORRA LA VELLA

El Comú d’Ordino preveu que 
l’aprovació de la revisió excep-
cional del pla d’ordenació i ur-
banisme parroquial no es podrà 
efectuar � ns al febrer o març de 
l’any que ve. I és que tot i que 
cap a � nals d’any esperen te-
nir-la enllestida, posteriorment 
s’ha de traure a exposició pú-
blica durant 60 dies. Per tant, 
no serà � ns després, ja en el 
pròxim mandat comunal, quan 
se li podrà donar el vistiplau. 
Serà llavors quan es posin en 
marxa els canvis de normativa, 
per exemple, de cara a l’ús del 
sòl i els requisits que hauran de 
complir les noves edi� cacions. 
Ho va explicar ahir el cònsol 
major, Josep Àngel Mortés, du-
rant l’avaluació i presentació de 
les accions que s’han portat a 
terme a la parròquia per donar 
compliment a alguns dels objec-
tius de desenvolupament sos-
tenible (ODS) que es recullen 
en el pla de sostenibilitat de la 
parròquia.

Mortés va recordar que tot 
just fa uns dies el Comú va 
aprovar la suspensió temporal 
de noves llicències de construc-
ció precisament per posar en 
marxa el procediment d’estudi i 
redacció de la revisió excepcio-
nal del POUP amb la � nalitat de 
“reduir l’edi� cabilitat global a la 
parròquia en funció dels estudis 
de creixement i els recursos dis-
ponibles”.

En relació amb l’evolució 
de les accions de� nides pel 
pla de sostenibilitat que es va 
engegar fa pràcticament un 
any i mig, Mortés va informar 

que enguany s’invertiran � ns 
a 2.200.000 euros per acabar 
d’assolir les � tes plantejades per 
als ODS 6, 12, 13 i 15 referits a 
l’apro� tament dels recursos hí-
drics, la reactivació del sector 

agroramader i el foment d’un 
turisme sostenible, l’augment 
de l’e� ciència energètica i la 
protecció del patrimoni natural, 
respectivament. En aquest sen-
tit, va destacar que es portarà a 

terme la millora de la gestió i di-
gitalització de la xarxa d’aigües 
comunal i residual tenint en 
compte l’estudi de capacitat hí-
drica que ja s’ha portat a terme. 
També es va referir a la creació 
de la planta de compostatge o a 
la implementació del transport 
públic gratuït i de la normativa 
per millorar la gestió forestal.

NOUS REPTES
Pel que fa a la nova fase del 
pla de sostenibilitat que es co-
mençarà a posar en marxa ja 
aquest 2023, la cònsol menor, 
Eva Choy, va indicar que s’han 
triat tres ODS més per anar im-
plementant: el 9, referit a les 
infraestructures resilients; el 
10, que aborda la inclusió soci-
al i econòmica; i l’11, relacionat 
amb la creació de pobles inclu-
sius, segurs i sostenibles. Choy 

va concretar que s’han establert 
13 reptes i 55 accions relacio-
nades amb aquests tres ODS. 
Així, va remarcar que s’instal-
laran plaques fotovoltaiques 
als edi� cis comunals i es millo-
rarà l’accés a les tecnologies de 
la informació i la comunicació 
avançant en l’Administració 
electrònica. També es portarà 
a terme la diagnosi de l’accessi-
bilitat de carrers, aparcaments i 
instal·lacions comunals per fa-
cilitar l’accessibilitat universal. 
L’elaboració del pla d’igualtat 
serà un altre dels objectius que 
es vol assolir, així com la crea-
ció del consell d’adolescents. 
Finalment, i relacionat amb la 
plani� cació urbanística de la 
parròquia, es va referir a la mo-
di� cació del POUP, i la millora 
de la gestió dels residus i de la 
mobilitat. 

L’aprovació de la revisió excepcional 
del POUP arribarà el març del 2024
La corporació destina fi ns a 2.200.000 euros a la implementació del pla de sostenibilitat

Ordino

M. P. A.
ORDINO

Els cònsols d’Ordino, Josep Àngel Mortés i Eva Choy, van comparèixer ahir per explicar els avenços en el pla de sostenibilitat.

M. P. A.

Un cop enllestida, 
la revisió del 
POUP s’haurà 
de sotmetre a 
exposició pública
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Els síndics generals, Carles En-
senyat i Sandra Codina, van 
rebre ahir l’ambaixador de Por-
tugal a Andorra, João Antonio 
Mira Gomes, i van acordar do-
nar un impuls al grup d’amistat 
Andorra-Portugal entre el Con-
sell General i l’Assemblea de la 
República. Així es va informar 
ahir mitjançant un comunicat 
en el qual s’assenyala que el 
grup “fa anys que roman inac-
tiu” i la voluntat és reactivar-lo 
per “incentivar l’intercanvi co-
mercial, cultural, social i educa-
tiu entre ambdós països”.

La trobada forma part de les 
visites institucionals que els 
síndics reben a l’inici de la le-
gislatura. En aquest sentit, en 
la reunió es van constatar les 
bones relacions entre els dos 

països i la “voluntat de les dues 
parts de continuar donant su-
port a les iniciatives culturals i 
socials” de la comunitat portu-
guesa a Andorra. Un element 
que es considera “imprescin-
dible”, assenyalen en la nota 
de premsa, per promocionar la 
“integració” de la tercera naci-
onalitat més nombrosa al país.

A la reunió també hi van as-
sistir la cònsol general de Por-
tugal a Barcelona, Ana Isabel 
Teixeira, i el cònsol honorari de 
Portugal a Andorra, José Manu-
el da Silva.

Comuns
D’altra banda, els síndics van 
començar ahir la ronda de vi-
sites institucionals als set co-
muns. Com que es farà per or-
dre protocol·lari, ahir va ser el 
torn de Canillo.

La trobada, que segons es va 
explicar en el mateix comuni-
cat va durar pràcticament una 
hora, va servir per intercanviar 
impressions sobre l’actualitat 
política del país, tant nacional 
com parroquial, i Ensenyat i 
Codina van compartir amb els 
cònsols canillencs, Francesc 
Camp i Marc Casal, els reptes 
que s’han marcat aquesta legis-
latura, entre els quals destaca 
“acostar i obrir el Consell Gene-
ral a la ciutadania”.

Per la seva banda, Camp i Ca-

sal els van exposar la situació 
de la parròquia, posant especial 
èmfasi en la situació urbanísti-
ca, els límits de càrrega i la pro-
blemàtica de l’habitatge que es 
viu. 

Finalment, els representants 
de les dues institucions es van 
marcar l’objectiu de mante-
nir una relació més fluida i per 
aquest motiu van acordar una 
nova trobada a la tardor, amb la 
voluntat de poder establir reu-
nions periòdiques al llarg de la 
legislatura.

Acord per reactivar 
el grup d’amistat 
Andorra-Portugal
Els síndics reben l’ambaixador lusità al Principat i 
inicien ronda de trobades amb els cònsols a Canillo

Relacions internacionals

Els síndics amb els representants portuguesos en la visita d’ahir al Consell.

consell geneRal

Redacció
andoRRa la vella

encamp

Encamp celebrarà la festivi-
tat de Sant Romà de Vila el 
proper dilluns 29 de maig, 
i com a novetat, aquest any 
es farà un dinar popular i 
un concert amb Makuka & 
los Afronautas. Segons es va 
informar des del Comú, a les 
12 hores tindrà lloc la tradi-
cional missa i posteriorment 
es farà la ballada de sarda-
nes i un aperitiu popular. 
Per continuar la celebració, 
hi haurà un dinar popular, 
que serà graellada, i hi haurà 
àpats aptes per a celíacs. La 
festivitat clourà amb un con-
cert a càrrec del grup musical 
Makuka & los Afronautas. 
La Comissió de Festes d’En-
camp ha impulsat aquestes 
novetats amb la voluntat que 
tinguin una bona acollida i 
una bona afluència de gent. 
Per participar en el dinar és 
necessari fer la reserva prè-
via.

Dinar popular 
i un concert, 
novetats a Sant 
Romà de Vila

Redacció
andoRRa la vella
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09/10/11
de juny

categories:

femenina 1a, 2a i 3a
masculí open 1a, 2a i 3a

CIRCUIT
PÀDEL
ANDORRÀ
A ANYÓSPARK

•  preu únic 25 euros

•  inscriu-te per mail
   club@anyospark.com,
   recepció del club o
      357573, fins 7 juny

•  welcome pack 

•  entrega de premis
   als guanyadors

•  sorteigs i picapica
   al finalitzar
   el torneig
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Pirineus

Pregunta comuna als alcal-
dables: com han de ser els 
pròxims (quatre) anys?

Són quatre anys molt impor·
tants per acabar projectes que 
tenim engegats. Amb els Next 
Generation que ens han d'ar·
ribar tindrem recursos per fer 
coses i depèn de com s'executin, 
marcaran el futur de la Seu. Ser·
veis que puguem oferir a la nos·
tra gent, sobretot la nostra gent 
gran, i les oportunitats per tot·
hom, sobretot als nostres joves. 

Com ha funcionat aquesta al-
caldia bicèfala?

Globalment, jo estic força 
content de com ha anat. Crec 
que va ser la manera de fer un 
pacte de coalició que ens ha do·
nat estabilitat en quatre anys 
molt complicats. Per exemple, 
hem pogut aprovar els pressu·
postos dels quatre anys i tot el 
que hem portat a plenari, algu·
nes coses amb suport de l'oposi·
ció i d'altres, sense. 

Tots estan fent travesses. 
Són unes eleccions molt ober·

"La Seu ni és una 
ciutat dormitori  
ni ho vol ser, aquí 
la gent fa vida"
Sosté Jordi Fàbrega que aquesta diguem-li alcaldia bicèfala 
ha funcionat prou bé durant els últims quatre anys. Tant que 
el candidat de Junts no sols no descarta repetir, sinó que la 
veu com un model per a altres llocs de Catalunya. Dit queda. 

Alba Doral
la seu d'urgell

bondia tes. Veurem. Estar al govern des·
gasta per una part, però hem fet 
una bona feina de gestió munici·
pal, especialment en la crisi sani·
tària. Nosaltres sortim amb la il·
lusió i esperança de guanyar, de 
treure més bons resultats que la 
resta, però som conscients que 
difícilment cap partit traurà ma·
joria absoluta, ni aquí ni arreu, 
per tant necessitarem pactes o 
hi haurà un govern en minoria. 

Reeditaran el pacte?
És difícil abans del 28 a la nit, 

el 29, abans de veure els resul·
tats. Si depèn de nosaltres, la 
primera trucada la farem a Fran·
cesc Viaplana, és evident. Però 
veurem les aritmètiques. 

Com s'han portat tots dos? 
Molts cops de colze?

Ens hem portat prou bé. En 
la coalició amb ERC hi ha hagut 
una bona entesa, des del punt de 
vista personal també. 

Opcions que entrin altres 
forces?

Som sis forces que ens pre·
sentem, amb el PP i l'extrema 
dreta feixista. Veig complicat 
que entrin i, sincerament, no 
m'agradaria gens tenir un regi·
dor feixista a l'Ajuntament de la 
Seu. 

El seu model de ciutat. 
Veig una ciutat que tingui 

més dinamisme, empenta, que 
nosaltres mateixos ens creiem 
les possibilitats que tenim. Som 
capital del Pirineu i a vegades no 
ens ho creiem. Tenim un entorn 
immillorable des del punt de vis·
ta de la natura i de l'esport i ho 
hem d'aprofitar per convertir la 
Seu en ciutat universitària, amb 
l'INEFC·Pirineus. 

Segueixi, doncs.  
Necessitem un centre històric 

revitalitzat, amb menys locals 
buits. Tenim una gran oportu·
nitat, com és la candidatura de 
la catedral com a Patrimoni de 
la Unesco. Això ha de ser un ca·
talitzador. També ha de ser una 
ciutat on es potenciïn tots els 
serveis: envellir amb l'equipa·
ment que necessiti. D'altra ban·
da, un altre repte és que tothom, 
especialment els nostres joves, 
puguin desenvolupar el seu rep·
te vital a casa seva. Aquí la uni·
versitat ajuda.  

Però no és suficient.  
Hem de crear més sòl indus·

trial, per això tenim la parcel·la 
de l'antic càmping Valira. Hem 
de posar els fonaments del hub 
tecnològic, que esperem que 
aquesta legislatura sigui una 
realitat. També els empresaris 
tenen dificultats per trobar mà 
d'obra qualificada. Mecànics, 
fusters... i si la formació no 
depèn directament de l'Ajun·
tament, sí que batallarem per 
aconseguir tenir més places d'FP 
encarades a les necessitats de les 
empreses. 

Dos grans superfícies: no són 
un torpede en la línia de flo-
tació del comerç local? 

Depèn, depèn. Quan va venir 
Mercadona es va dir que seria la  
mort del petit comerç. El princi·
pal client és l'andorrà, en canvi, 
que s'aprofita del tax free. Molts 
comerciants, ara, saben que el 
principal rival és la venda per In·
ternet. Aquells que s'han espe·
cialitzat i sabut capitalitzar  allò 
que poden oferir, la proximitat 
i la  qualitat del producte, se'n 
surten bé.  

D’on surten els clients per a 
tres grans superfícies?

D’Andorra, d’Andorra clara·
ment. Quan aquestes empreses 
venen aquí i es volen instal·lar a 
la Seu, ens parlen de la quantitat 
de cotxes que passen cada dia. El 
client que van a buscar no és el 
de la Seu. 

Model econòmic.  
Demonitzar el turisme, com 

fa la CUP, no es pot fer. No es pot 
tornar enrere, apostar per un 
model regressiu. Hi ha moltíssi·
mes famílies que viuen del turis·
me, és important a casa nostra. 
Però és cert que no ho podem 
fiar tot al turisme. També les 
noves tecnologies, que aporten 
llocs de feina qualificats, sobre·
tot per a joves: aquí l’atur més 
elevat el tenim entre les dones 
joves. Important també l’aposta 

vital pel sector primari, especial·
ment el lleter. 

Més contingut per a la regi-
doria de fronterers?

Sí. Potser ha de ser una regi·
doria específica de treball, no 
sols de fronterers. Però que un 
de cada tres treballadors de la 
comarca treballi a Andorra ja 
indica la importància que tenen. 
S’ha de cuidar i buscar facili·
tats perquè puguin treballar de 
la millor manera possible. S’ha 
de millorar el transport, és clar; 
ser més competitiu, sobretot en 
horaris i preus. Els workshops or·
ganitzats des de la regidoria han 
funcionat molt bé. 

Quines relacions han de te-
nir la Seu i Andorra?

Les millors possibles. Ara hi 
tenim una delegació del govern 
català i això ens ha d’ajudar. És 
una excel·lent notícia, especial·
ment per a la Seu. 

Ciutat dormitori?
La Seu no vol ser una ciutat 

dormitori i no ho és. Tenim mol·
ta activitat cultural, esportiva, 
molta cosa que es fa a la Seu i per 
a la gent de la Seu. No tenim la 
idea que siguem una ciutat dor·
mitori. Aquí la gent fa vida.  

Habitatge: tot depèn de la 
nova construcció? Què fem 
amb els buits?

Hi ha hagut aquesta mesura 
electoralista de dir que rega·
larem els pisos de la Sareb. El 
problema és que no estan habi·
tables la major part i s’han de 
gastar molts diners en condi·
cionar·los. A plaça Europa, per 
exemple, hi ha promotors que 
s’ho estan mirant, però han de 
fer una despesa tan elevada que 
s’ho repensen. Em consta que 
algun promotor està fent núme·
ros i ho tirarà endavant. 

Quin pes tindrà en el vot, 
creu, la reivindicació inde-
pendentista?

Ara mateix la gent votarà més 
en clau de ciutat que de país o 
de procés. No estem al 2017 ni 
el 2019. Tothom sap que en clau 
independentista no hem fet bé 
les coses, que hem perdut la for·
ça que teníem. 

Per què votar-los a vostès? 
Perquè som un equip preparat, 

potent, amb gent amb experièn·
cia en el seu àmbit i som capaços 
de liderar aquests projectes.

 No crec que VOX entri 
i, sincerament, no 
m'agradaria gens tenir 
un regidor feixista a 
l'Ajuntament de la Seu 

eleccions municipals 28 de maig 2023 
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Cultura

Ha tornat per quedar-se? Dit 
d’una altra manera: on s’ha-
via posat tot aquest temps?

Durant uns anys vaig estar a 
primera línia, tocant i fent con·
certs, després vaig tenir una 
família. I la família requereix 
temps. És una inversió. He estat 
molt pels meus fills. El piano l’he 
deixat per a compromisos potser 
menors, perquè si vols exercir 
com a solista necessites temps, 
intensitat. Ara que els meus fills 
són grandets han entès que ne·
cessito aquest temps. També hi 
ajuda que la meva filla toca el cel·
lo, i el meu fill, el saxo.

S’ha dit mai: el que hauria 
pogut fer si no m’hagués 
consagrat a la família?

Sí, és inevitable plante·
jar·t’ho, però he sigut i soc feliç 
així, no ho canviaria. El camí l’he 
fet cada dia, sé el que li dec a la 
música i al piano, i sí, ara faig 
aquest recital, després al Clàssic 
AND i ja veurem què passa en el 
futur.

Tot pianista el que vol és ser 
concertista, i la resta d’opci-
ons professionals  són mals 
menors?

La vida té moments i et por·
ta per diferents camins. Artis·
tes internacionals que visquin 
exclusivament del piano n’hi 
ha poquíssims: Lang Lang, Yuja 
Wang, Volodos i pocs més. La 
motivació, d’altra banda, no 
sempre és la mateixa. Mira Lang 
Lang, que va haver d’aturar·se 
un any i mig, precisament a cau·
sa d’una lesió. La vida t’acaba 
oferint oportunitats i al final et 
posa al lloc que et correspon. 

El piano, ho és tot? Ha de ser 
la prioritat absoluta, per a 
un concertista?

El repte és saber·ho combinar 
amb la teva felicitat i amb la teva 
família, trobar l’equilibri perfec·
te. Que la música t’acompanyi  
sense que et monopolitzi. Ara 
bé, has de ser conscient que hi 

ha oportunitats que poden ser 
úniques i que t’hi has d’involu·
crar de forma absoluta, perquè 
la música no perdona.

Quantes hores hi dedica?
Tres diàries, mínim. Amb atu·

rades per lesions perquè m’he 
pogut excedir una mica. Tornem 
a l’equilibri: has de conèixer el 
teu cos i cuidar·lo perquè un ex·
cés de feina no et passi factura i 
t’obligui a aturar·te del tot. Com 
un esportista d’elit.

Quines són les lesions més 
recurrents?

Tendinitis, l’espatlla... De·
pèn de l’instrument és clar, i de 
la persona, però jo per exemple 
he de fer sessions diàries d’es·
tiraments i musculació a l’es·
quena. Sempre és recomanable, 
però amb l’edat has de vigilar 
més el cos.

Tenir el centre vital a Andor-
ra, l’ha perjudicat?

Avui qui vol, pot. No hi po·
sem excuses. És cert que tinc 
companys que viuen a Barcelona 
i que tenen certes oportunitats. 
Per una qüestió de proximitat i 
de múscul. Però Andorra també 
te’n dona, mira el recital de di·
jous o Clàssic AND.

Referències?
Maria Joao Pires, Martha 

Argerich, Kristian Zimmerman, 
Evgeny Kissin, Sviatoslav Rich·
ter Grigori Sokolov... I també 
m’agrada Yuja Wang.

La pianista sexi. És trampa, 
això?

No. Si no hagués tingut talent 
no hauria arribat on és. És veri·
tat que l’ajuda, però és que s’ha 
de vendre, un pianista. Té un 
talent brutal, i al final el que pro·
posa és un espectacle, hi ha qui 
l’anirà a escoltar per com toca i 
altra que anirà a veure·la a ella. 
En qualsevol cas no deixa de fer 
promoció de la música clàssica, 

“Sense el talent que té, Yuja Wang 
no hauria arribat on ha arribat”
És el moment Manubens. Dijous a Canòlich i el 4 de juny 
a ClàssicAND. Durant uns anys, diu, la prioritat van ser 
la família, els fills i la faceta de pedagoga. Així ha sigut 

feliç i “no ho canviaria”, assegura. Però ara li toca a ella 
i reprèn amb un cop a la taula la carrera de concertista. 
En tornarem a parlar, veuran. I la sentirem molt més.

Míriam Manubens, pianista

A. L.
sant julià de lòria

MàxiMus

i aquí estem, parlant d’una pia·
nista que té 35 anys. No seré jo 
qui la critiqui. Són moments, 
ella ho ha aprofitat i em sembla 
molt bé.

Quins van ser els seus mes-
tres?

Daniel Areny, Dolors Bellera i 
Josep Maria Escribano. Després 
vaig anar a estudiar al conserva·
tori de Barcelona, amb Miquel 
Farré, a Londres amb la japone·
sa Kaoru Bingham, i l’any passat 
un màster amb Laia Masramon, 
que, per cert, ahir tocava al Palau 
els quartets de Brahms.

El seu repertori?
L’impressionisme, sense dub·

te. Compositors  més intimistes, 
com Debussy, la meva mà tam·
poc és res de l’altre món, no estic 
per Liszt o Rachmaninoff.

No li interessen altres estils? 
El jazz, per exemple.

La clàssica m’omple i em dona 
prou feina per tastar altres es·
tils. Una mateixa obra, al cap de 
deu anys, et descobreix altres 
matisos que aleshores havies 
passat per alt. El piano és orfe·
breria. Detalls.

Quins són els condicionants 
fisiològics per a un pianista?

Tenir la mà petita limita el 
repertori a Mozart, Schubert, 
Schumann, Scarlatti i anar 
fent. Però també és cert que 
Yuja Wang toca Raixmaninoff, 
que tenia una mà enorme. Deu 
tenir els seus trucs, però tenir 
més força i una mà més gran 
ajuda  a tocar coses més po·
tents perquè estem parlant del 
piano, un bitxo enorme. Con·
clusió: el físic condiciona, sí, 
però no impossibilita.

Precocitat: com més aviat 
comenci, i com més hores to-
qui, millor? 

Hi ha pianistes que han co·
mençat relativament tard i 
això no els ha impedit arribar 
a dalt de tot. Una cosa que he 
fomentat molt en els meus fills 
és l’estudi diari. Fins i tot si tens 
un mal dia, molt probablement 
la música t’ajudarà. Al principi 
n’hi ha prou amb deu minuts 
diaris, després una hora, i final·
ment dependrà de la dificultat 
i dels compromisos que vagin 
adquirint. El que està clar és 
que cada vegada requereix més 
temps.  Si falles un dia no pas·
sa res, però no deixis de tocar 
durant tres dies perquè  perdràs 
tot el que guanyes.

Els companys que viuen 
a Barcelona tenen 
certes oportunitats, 
però Andorra també
te’n dona

És inevitable plantejar-
t’ho [si hauria fet 
carrera de concertista], 
però he sigut feliç així i 
no ho canviaria
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El  ministeri de Cultura s’estre·
na aquest curs a la Feria del Li·
bro de Madrid, del 26 de maig 
a l’11 de juny, i tindrà caseta 
pròpia al parc del Retiro de la 
capital espanyola. Serà el pri·
mer desembarcament oficial 
de la literatura i l’edició andor·
rana a la fira madrilenya –l’any 
passat hi va debutar Trotali·
bros, però a títol particular– i 
a banda d’exposar un centenar 
de títols publicats per la mitja 

dotzena de segells agrupats a 
l’Associació d’Editors ha aixe·
cat un programa d’activitats 
paral·leles en què destaca amb 
llum pròpia Iñaki Rubio, que el 
5 de juny firmarà exemplars de 
Muertos, ¿quién os ha muerto? a 
la mateixa caseta del ministeri 
i l’endemà presentarà la novel·
la a la biblioteca Eugenio Trias, 
amb l’editor Jan Arimany com a 
amfitrió.

De fet, Trotalibros desplega·
rà durant tota la fira especial 
activitat, amb presentacions i 

firmes de El tugurio, de Zola, a 
càrrec de la traductora, Amaya 
García Gallego (llibreria Pér·
gamo, 27 de maig), Los chicos i 

Persecución, de Toni Sala (caseta 
d’Andorra, 28 de maig), Trilogía 
rural, de Lorca, a càrrec de l’il·
lustrador, Javi Cohen (caseta 

d’Andorra, 2 de juny), i Oh, qué 
espléndida música, de Dorothy 
Evelyn Smith, amb la traducto·
ra Noemí Forquet (Carzy Mary 
Librería & Co, 7de juny). El mi·
nisteri ha programat també l’es·
pectacle Poetes, a partir de l’úl·
tim disc de Lluís Cartes (pavelló 
CaixaBank, 2 de juny), i un “di·
àleg” entre l’escriptor Albert Vi·
llaró i l’ambaixador a Espanya, 
Vicenç Mateu, sota el lema Un 
diálogo sobre la literatura andor-
rana (biblioteca Eugenio Trías, 
6 de juny). L’objectiu d’aquesta 
primera aventura andorrana és 
“promoure el sector editorial, 
presentar les publicacions que 
directament o indirectament 
s’han fet amb suport institucio·
nal, i donar a conèixer a públics 
diferents la varietat d’escriptors 
i editors del país”.

Admet el lauredià Joan Anton 
Rechi que rarament puja a Canò·
lich el dia de la patrona. “Però sí 
que compleixo amb el ritual del 
pelegrinatge de forma habitual, 
encara que sigui fora de tempo·
rada”. I com ell, tantíssims fidels, 
lauredians o no. Cadascun carre·
gat d’un bon sac de raons: “Uns, 
per complir una promesa; altres, 
per donar gràcies, o per simple 
devoció.” Motius n’hi ha tants 
com pelegrins. Però tots es poden 
resumir en un: el pelegrinatge és 
al final un camí de coneixement, 
de reflexió sobre un mateix. I és 
aquesta introspecció la que vol 
convocar a l’espectacle que tindrà 
lloc dijous a l’esplanada del san·
tuari, a la llum de dos centenars 
d’espelmes i (per si de cas) sota la 
vela que es muntarà per a la Mis·
sa gran de dissabte. A l’escenari, 
la pianista Míriam Manubens, 
que acompanyarà els poemes que 
recitarà la veu (enllaunada) de 
l’actor català David Selvas.

El recital, que com hauran in·
tuït du el títol de Pelegrinatge, for·
ma part del programa d’activitats 
pel 800 aniversari de la trobada 
de la Mare de Déu de Canòlich, 
i té l’origen en el programa triat 
per Manubens, peces de Cho·
pin (Fantasie Impromptu, Scherzo 
núm. 1 i Nocturn pòstum núm. 20), 
Granados (Valsos poètics) i De·
bussy (Suite Bargamasque). “Per 
a tots els públics”, diu la pianis·
ta, “que els melòmans agrairan i 
també el públic profà, perquè són 
peces molt conegudes i molt au·

dibles”. Immediatament, afegeix 
Rechi, “em va suggerir un grapat 
de textos relacionats amb el pele·
grinatge i la devoció, bàsicament 
poemes de mossèn Cinto. No dei·

xa de sorprendre’m que el ritual 
de pujar a Canòlich s’hagi man·
tingut durant 800 anys. La meva 
feina ha consistit a crear una at·
mosfera que propiciï la reflexió. 
Val a dir que el marc natural i el 
mateix lloc, que és màgic, m’ho 
ha posat molt fàcil”. I tot plegat, 
conclou el director d’escena (amb 
dues òperes en cartell, Madama 
Butterfly a Düsseldorf, i Lady 
Macbeth de Mtsensk, a Detmold, 
i polint els detalls de la primera 
edició del ClassicAND) des de la 
convicció que la música és “sana·
dora” i que, “com deia Bernstein, 

potser no serveix per aturar les 
guerres però sí per fer·nos millors 
persones, i com millor és una per·
sona, més difícil és que li doni per 
fer la guerra”.

Tot això, en fi, dijous. S’habi·
litaran 250 localitats i les entra·
des, gratuïtes, es poden retirar a 
l’oficina de Turisme de Sant Julià. 
D’altra banda, i com recorda la 
cònsol menor, Mireia Codina, du·
rant tota la setmana, i amb l’ob·
jecte de facilitar la visita al pele·
grí i descongestionar el dia gran, 
dissabte, les portes del santuari 
estan obertes de 10 a 17 hores.

I tu, per què puges a Canòlich?
Rechi reflexiona sobre la devoció a ‘Pelegrinatge’, amb Manubens al piano i veu de David Selvas

Clàssica

A. L. 
sant julià de lòria

Mig centenar de padrins van pelegrinar ahir fins al santuari per asssitir a la missa de la gent gran.

màximus

Cultura s’estrena a la Feria 
del Libro amb caseta pròpia
i Rubio hi firmarà ‘Muertos...’

literatura

Rubio, a cal Gastó de la Costa, escenari principal de ‘Muertos, ¿quién os ha muerto?’

faCundo santana

Redacció
andorra la vella

Manubens 
tocarà peces de 
Chopin, Debussy i 
Granados, i Selvas 
recitarà Verdaguer

arts plàstiques

Personae. Nel mezzo del 
cammin di nostra vita, la re·
trospectiva que el CAEE ha 
consagrat a Sam Bosque, va 
tancar el 13 de maig amb 
1.552 visitants, al Top 3 dels 
artistes nacionals que més 
interès han despertat a la 
sala escaldenca. Segons el 
Comú, la mostra ha tingut 
“bona crítica” per part del 
públic, “que ha pogut conèi·
xer la feina que ha realitzat 
Bosque al llarg de 30 anys 
de trajectòria artística”, més 
enllà del muralisme a la via 
pública de la seva última eta·
pa i de Memòria oblidada, el 
projecte amb què va partici·
par a la Biennal de Venècia. 
L’exposició s’ha completat 
amb un programa paral·lel 
que incloïa visites nocturnes, 
un taller de pintura mural, la 
conferència La profunditat del 
negre: endinsar-se en l’obra de 
la Sam, a càrrec de Ruth Ca·
sabella, i l’edició del catàleg.

Bosque tanca 
‘Personae’ amb 
més de 1.500 
visitants

Redacció
andorra la vella

Sam Bosque, al març al CAEE.

faCundo santana
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Classificats
IMMOBLES

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

acg@acg.ad
Tel. 806 266

Descobreix tota la nostra 
oferta a www.acg.ad

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

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

LLOGUER 
D’APARTAMENTS

Encamp
vaqueroa104@gmail.com

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

www.fercamp.com
ARINSAL - LA MASSANA

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

VENDA

Finest Real Estate Andorra

Majestuosa
promoció 
d’obra nova 
a Andorra
ESCALDES-ENGORDANY

ID. D-000I05

Preu: des de 495.000 €
 fi ns a 645.000 €

20 m

des de 95 m2 fi ns a 151 m2

des de 4 m2 fi ns a 14 m2

3

2

 
OBRA N

OVA

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

www.engelvoelkers.ad

PIS CÈNTRIC 
DE 120 m2, 3 HAB. 

2 BANYS I PÀRQUING

SITUAT PER LA ZONA 
ANDORRA 2000

PREU: 575.000 €

TEL: 321 248
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Ref. Torre Zenit 
Escaldes - Engordany

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

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

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

condicionat, domòtica i moltes altres comoditats. 

ÚLTIMES UNITATS DISPONIBLES   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXCLUSIU PIS CÈNTRIC A ZONA RESIDENCIAL D'ANYÒS
SEMI MOBLAT I EN PERFECTE ESTAT

Aquest pis que consta d'un ample rebedor amb 
armaris a l'entrada del pis, des d'aquí accedim a una 
cuina office d'unes grans dimensions amb el safareig 
incorporat, si continuem pel rebedor, accedim a un 
gran saló-menjador que té una bonica xemeneia i 
amb uns grans finestrals amb sortida una terrassa 
privada d'uns 8 m2 amb vista a la muntanya. 

Seguit del saló-menjador trobarem un distribuïdor on 
accedim a l'habitació principal, tipus Suite amb els 
seus armaris encastats, i amb una sortida a la 
mateixa terrassa. Dins de la suite trobem un bany 
complet amb banyera. I també accedim a una altra 
habitació de grans dimensions amb els seus armaris 
encastats, i un bany independent amb dutxa. 

Tot el pis és totalment exterior, en molt bon estat i 
està semimoblat. 

Aquest pis també consta de pàrquing i traster al 
mateix edifici. 

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, i busques no estar al centre 
de La Massana com si ets No Resident i busques una 
segona residencia, per passar els caps de setmana.

R1180 · PREU: 375.000 €

www. cisa.ad · comercial@cisa.ad



CLASSIFICATS 19DIMARTS, 23 DE MAIG DEL 2023

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

www.windsorandmeyers.com  |   @windsor_meyers

Ref: KW389 – Espectacular xalet envoltat de 
jardí ubicat en una zona molt tranquil·la de Pal.

 516 m2       4       2     Jardí       sí

Ref: KW393 – Lloguer local comercial a Encamp

 141 m2      1      2

Ref: KW397 Oportunitat! Bonic pis ubicat a 
Encamp

  68 m2      2      1     1 

Ref: KW386 – Xalet de disseny amb orientació 
sud-oest ubicat a Engolasters.

 800 m2       4       6     Jardí       sí

Ref: KW89 – Ideal inversió o segona residència. 
Pis ubicat Arinsal, a pocs minuts de les pistes 
d’esquí.

  66 m2      1      1    Balcó     1

Ref: E702 – Estudi d’obra nova al centre de la 
Massana.

 44 m2      1    Terrassa      Opcional

3.000 € / mes

1.299.000 €

250.000 €

3.200.000 €

222.000 €

191.000 €

RESIDENCIAL
LES MOLLERES

3 DORMITORIS

2 BANYS 

A PARTIR DE 90 m2

D E S C R I P C I Ó

PLACES D'APARCAMENT I
TRASTERS DISPONIBLES

00376 828878 / 626 908

grp@andorra.ad

www.attic.ad

ESCALDES
ENGORDANY

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

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

SANT JULIÀ 
DE LÒRIA 

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

ESCALDES-ENGORDANY
TERRENY a la zona 

residencial CAN 
DIUMENGE 2 parcel·les de 

1.099 m2 i 1.820 m2

CONSULTEU-NE EL PREU

LLOGUERS 
Andorra la Vella, local, 

79 m2. 875 €/mes
Andorra la Vella, 

local molt cèntric, 140 m2. 
9.500 €/mes

VENDA:
El Tarter: Àtic de 60,69 m2 + 

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

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

200.000 €. Actualment llogat.
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Empresa referent a Andorra en 
impermeabilitzacions, façanes, 
aïllaments, paviments i tot tipus 

de solucions constructives.

Cerquem:

PALETES/ENGUIXADORS
Requisits:

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

Imprescindible autorització de 
residència i treball a Andorra.

Català i Castellà.
Persona responsable, amb iniciativa i ganes 

d’aprendre.

Oferim:
Retribució segons vàlua i experiència.

Treball en equip.
Formació.

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

Recursos Humans al telèfon: + 376 721 302.

Busca:

PERSONAL QUALIFICAT 
AMB EXPERIÈNCIA 

per incorporar-se al seu equip.

Amb permís de treball

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

Perruqueria estètica Beauty 
Stars By Bela busca

ESTETICISTA 
amb experiència

Entregar CV personalment 
a Doctor Mitjavila, 18

Tel. 670 843

Empresa 
CONSTRUCCIONS 

ARANDA busca 
OFICIALS 1a 

DE PALETERIA
I MANOBRES

Per a incorporació 
immediata

Interessats 
truqueu al 
83 27 17

FEINA
Grup Lomi busca:

OFICIALS DE 1a I 2a
ELECTRICISTES I 

LAMPISTES
Es valorarà la capacitat de 
gestionar obres i persones

Sou segons vàlua
Envieu CV a: 

gruplomi@gruplomi.com

Es busca

VENEDOR/A SECCIÓ CICLISME - VENEDOR/A SECCIÓ MOTO

REQUISITS
Permís de treball imprescindible

Es valoraran idiomes

OFERIM
Contracte indefinit

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

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

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

FEINA

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

MAGNÍFIC XALET 
UNIFAMILIAR A CANILLO 
AMB ESPECTACULARS 

VISTES

Espectacular xalet amb unes vistes immillorables.

La propietat està distribuïda en quatre plantes i 
compta amb un gran garatge, 5 dormitoris, un 
d’ells en suite amb un gran vestidor, i un altre 

bany complet.

La zona de dia amb una cuina totalment 
equipada, rebost, bugaderia, un bany de cortesia 
i un ampli saló menjador amb sortida a un gran 
jardí amb vistes panoràmiques on gaudir de sol 

tot el dia.

La propietat està envoltada de 180 m² de jardí.

FABULOSA CASA DE 
4 HABITACIONS (2 SON SUITES)

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

ES LLOGA 
LOCAL

AVINGUDA DEL 
PESSEBRE

IDEAL PER UNA 
GRANJA

TEL. 322 707

BUSQUEM
XOFER

AMB PERMÍS DE 1a 

I NOCIONS 
D’AGRICULTURA

Interessats envieu CV a
adm@totnatura.ad

BUSQUES O 
OFEREIXES 

UN  LLOC DE 
TREBALL?

ANUNCIA’T 
EN AQUEST 

ESPAI
MÉS INFORMACIÓ

AL 80 88 88
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ES NECESSITA 

CUIDADOR/
CUIDADORA

PER ATENCIÓ A 
UNA PERSONA 

GRAN A DOMICILI 
PARTICULAR

Contactar a:
distribuidorsandorra@gmail.com

 Tel. 340763

CERCA 

COMERCIAL 
Imprescindible carnet de conduir 

i vehicle propi

COORDINADOR 
pel departament tècnic

Interessats envieu currículum a rrhh@ofi 3.com

El President
Francesc d’Assís PONS TOMÀS

EDICTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sions de l’activitat professional que desenvoluparan.

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

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

• Carta de motivació.

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

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

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 12 de maig de 2023

REQUERIM:

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

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

• Outlook i informàtica a nivell usuari.

• Idiomes: Imprescindible català i 
castellà.

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

OFERIM

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

• Dos dies de descans setmanal.

• Incorporació immediata.

Les persones interessades enviar cv a
rrhh@petrolisprincipat.com 

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

ESTACIONS DE SERVEI

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

RESTAURANT VALIPAS 
d’Encamp

Busca

CUINER i 
AJUDANT DE CUINA, 
amb nocions de cambrer.

Interessats truqueu a Marta 
tel.: 64 33 01

CERCA

ADMINISTRATIU/VA
Busquem un professional per incorporar al nostre 

departament d’administració.

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

altres idiomes.
• Domini Offi  ce.
• Nacionalitat andorrana o permís de treball.

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

Interessats envieu CV a
rrhh@andorraparkhotel.com

EMPRESA ELECTRICISTA CERCA

OFICIAL DE 1a
AJUDANT

ENVIAR CV A instalten@andorra.ad
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HOTEL SOL-PARK
(Sant Julià de Lòria)

Cerca

RECEPCIONISTA
Idiomes: català, castellà,

francès i anglès.
Permís de treball i residència.

Persona amb iniciativa i 
orientació al client, dinàmica, 

responsable i amb do de gent.
Interessades envieu currículum 

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

Cerca per Gestió d’Apartaments

PERSONAL 
DE NETEJA

Imprescindible permís de conduir

Disponibilitat horària

Capacitat de treball en equip

S’ofereix Contracte indefi nit

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

Puig & Cusiné
Cerca per l’assessoria

ADMINISTRATIU/VA
pel dept. d’empreses

Requisits: ADE, Empresarials, Dret o experiència 
demostrable

Imprescindible Català, castellà, anglès i/o francès

Capacitat de treball en equip

S’ofereix Contracte indefi nit

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

Puig & Cusiné

Per ampliació de plantilla seleccionem:

OFICIAL DE 1a O 2a DE 
LAMPISTERIA-CALEFACCIÓ 

I/O ELECTRICITAT

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

OFERIM
· Jornada intensiva.
· Retribució segons vàlua.

Envieu CV a: 
administracio@prodomo.ad

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

repartidor
 

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

Busca per incorporació inmediata

CARNISSER/A
Amb experiéncia demostrable en 

tallar i especejar carn

Interessats truqueu al 843 225
i demanar per Sònia o 

bé enviar CV amb foto a: 
frescarn@frescarn.ad
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CREIXENT JUNTS
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PERSONAL

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

gamma@gammamanagement.ad

EL TEU OBJECTIU, LA NOSTRA RAÓ DE SER

INSCRIVIU-VOS 
A TRAVÉS DEL 

CODI QR O A LA 
NOSTRA PÀGINA WEB

ADMINISTRATIU/VA 
COMPTABLE

Amb experiència en 
comptabilitat i nivell alt d’anglès 

i/o francès. Imprescindible 
permís de treball

TÈCNIC/A DE 
PRESSUPOSTOS

Amb experiència en gestió 
administrativa i elaboració de 

pressupostos al sector industrial

ARQUITECTE TÈCNIC O 
ENGINYER/A D’OBRA CIVIL

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

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

mercat andorrà. Idiomes: català.

CONSULTOR/A COMPTABLE 
JUNIOR

Per a implementació de software 
de gestió i comptabilitat. 

Imprescindible experiència en 
gestió comptable, orientació al 

client i permís de treball

TÈCNIC INFORMÀTIC 
NIVELL 3

Coneixements avançats amb 
Windows i Linux. Imprescindible 

parlar Francès

TÈCNIC COMPTABLE

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

treball.

AUXILIAR DE 
FARMÀCIA

Amb experiència 
o formació en el 
sector. Idiomes 
català i castellà, 
valorable francès

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

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

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

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

Sel·leccionem

ELECTRICISTA

LAMPISTA

CALEFACTOR

FRIGORISTA

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

Es busca

MAQUINISTA 
I XOFER

Truqueu al 802 947 
o envieu correu 

a entrimo@andorra.ad

Empresa de construcció del país 
busca personal 

· OFICIALS · FERRALLERS
· PLAQUISTES · PALETES

· ENCOFRADORS
 Contacte:

333 954 – 815 971  /  333 096 – 333 791

 CERCA:

 OPERARI / AJUDANT DE 
LAMPISTERIA I CALEFACCIÓ

FRIGORISTA

ELECTRICISTA

Imprescindible carnet de conduir B1 i 
permís de residència i treball

Es valorarà experiència

 Interessats envieu CV a 
termcalor@termcalor.com

BAR RESTAURANT A LA MASSANA
CERCA:

1 CUINER/A
2 CAMBRERS/ERES

ES REQUEREIX:
PERMÍS DE TREBALL  ·  EXPERIÈNCIA

 
TEL. 399 344
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ASSISTENT/A COMMERCIAL B2B 
MERCAT ITALIA

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

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

Seguim ampliant plantilla!!! 

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

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

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

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

Empresa del Grup AeroAutofactoria

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

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

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

en ple creixement

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

i PROPERA TEMPORADA HIVERN 23-24:

Tècnic Manteniment
Terapeutes SPA
Recepcionistes

Cambrers/eres pisos
Cambrers/eres
Cuiners/eres

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

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

CERQUEM, PER TREBALLAR 
AL NOSTRE CENTRE COMERCIAL

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

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

Funcions:

· Neteja integral del Centre Comercial
  i ocines.

· Mantenir la neteja a les zones externes 
  i al pàrking del centre.

· Tasques a desenvolupar de manera 
  metòdica i ordenada.

Funcions:

· Preparació de les comandes on-line.

· Organitzar el recorregut d'enviament.

· Repartir amb furgonetes les comandes.

REPARTIDOR/A

Funcions:

· Atenció directa al públic.

· Disposició al cobrament a caixa.

· Organització del producte a la secció.

OPERARI/ÀRIA DE NETEJA

PERSONAL D'ESTIU

Funcions:

· Assessorament personalitzat al client.

· Coneixement del producte electrònic a 
  oferir.

· Cobrament a caixa.

VENEDOR/A D'ELECTRÒNICA
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Busco 
CAMBRERA

amb experiència i 
permís de treball

Trucar al 60 71 14

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

departament de vendes persones amb 

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

 
ES REQUEREIX:

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

 
S’OFEREIX:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

telèfon de contacte: 80 82 70

Es necessita

PERSONA PER 
MAGATZEM I REPARTIDOR

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

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

Es busca

DEPENDENT/A per botiga 
d'ortopèdia/material mèdic

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

experiència.

Interessats truqueu al 801 859 
i demaneu per la Vanessa.

NECESSITA
· Ofi cials serrallers

· Ofi cials aluministes

Incorporació immediata
Amb experiència demostrable
Bones condicions econòmiques

Carnet de conduir
Permís de residència i treball

Enviar C.V. rrhhsiep@gmail.com

VOLS TREBALLAR AMB NOSALTRES?
SELECCIONEM

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

mitjà/alt SAP, Offi ce. Valorable idiomes.

VENEDORS/ES DE BOTIGA

OPERARIS DE MAGATZEM
DEMANEM

Experiència demostrable. 
IMPRESCINDIBLE

Permís de residència i treball. 
OFERIM

Discreció, retribució segons vàlua, avantatges socials. 

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

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

Restaurant Fideus
cerca CAMBRER/A a 
jornada complerta i a 

mitja jornada (tarda nit) 
bon ambient de treball

Contacte per Whatsapp 
+376 640 250

REQUERIM:
PELS NOSTRES HOTELS A 

ANDORRA LA VELLA (HOTEL 
PLAZA , SUITES PLAZA HOTEL)

CAMBRERS/RES 
DE RESTAURANT, 
CUINERS/ERES, 
CAMBRERS/RES

DE PISOS, 
RECEPCIONISTES, 

GRUMS.
• Amb experiència prèvia als llocs de feina
• Català, castellà i amb anglès i francès als 

llocs amb atenció al client.
• Alta orientació al client, do de gents, 

amabilitat i empatía. 
• Treball en equip.

Per a totes les vacants enviar cv a 
treball@plazandorra.com
 indicant lloc de interès.

Telèfon de contacte: +376.871.300
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HORÒSCOP

CARTELLERAAGENDA

Oci

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

COMPREN 2 I 
EMPORTAT EL 3R GRATIS

FESTA DE LA BRIOXERIA

4,50 €
CREP DE 

XOCOLATA 
BLANCA

 CINEMES ILLA CARLEMANY

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

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 3 19.15, 22.15

FATUM 20.30

BOOK CLUB 2, AHORA EN ITALIA 20.00

¡VAYA VACACIONES! 17.15

POSESIÓN INFERNAL: EL DESPERTAR 22.30  

SUPER MARIO BROS. LA PELÍCULA 18.30 | CATALÀ: 17.30

 NOTA    
Programació de dilluns 22 i dimarts 23 de maig.

 FATUM

Sergio té greus problemes amb 
el joc i es passa la vida jurant-li a 
la seva dona que no hi tornarà a 
caure...

 POSESIÓN INFERNAL:
  EL DESPERTAR

Dues germanes distanciades, el 
retrobament de les quals es veu 
truncat per l’aparició de dimonis 
que s’apoderen de la carn.

ÀRIES
21 març - 20 abril 

Mart genera impulsivitat i us anima a 
fer canvis en un projecte. El Sol aTaure 
garanteix energia i vitalitat. 

TAURE 
21 abril - 21 maig 

Júpiter us ajuda a concretar projectes 
i Mart a multiplicar els contactes pro-
fessionals. Seguretat i con� ança. 

BESSONS 
22 maig - 21 juny 

Júpiter accentua el vostre avanç pro-
fessional. Recollireu els fruits del vos-
tre esforç. Inquietud en l’amor. 

CRANC
22 juny - 23 juliol 

Mart us aporta con� ança davant els 
obstacles i Urà reactivitat. Possibles 
ofertes de treball. Dubtes en l’amor. 

LLEÓ 
24 juliol - 23 agost 

Tendència a desmotivar-vos i una mica 
de fatiga a causa de les dissonàncies de 
Mart. Saturn impulsa els projectes. 

VERGE 
24 agost - 23 setembre

Entusiasme en les relacions amb Júpi-
ter, però aquest pot ampli� car la in� u-
ència negativa de Neptú  amb enganys.

BALANÇA 
24 setembre - 23 octubre

Sorpreses agradables com nous projec-
tes amb el trígon Saturn-Mercuri. Us 
valoraran més professionalment. 

ESCORPÍ 
24 octubre - 22 novembre

Mart i Júpiter us ajuden a progressar 
malgrat l’oposició d’Urà. Tindreu fe en 
les vostres capacitats en el treball. 

SAGITARI 
23 novembre - 21 desembre

Les dissonàncies de Júpiter podrien 
generar molèsties relacionades amb 
l’habitatge o la compra d’immobles. 

CAPRICORN 
22 desembre - 20 gener

Flexibilitat en les relacions. Urà i el Sol 
estaran en el sector dels plaers i la crea-
tivitat. Mart aporta dinamisme. 

AQUARI 
21 gener - 19 febrer

Sobrecàrrega de treball amb Mart. Mer-
curi i Bessons faciliten els intercanvis i 
multipliquen les vostres idees creatives. 

PEIXOS 
20 febrer - 20 març

Júpiter, el planeta de la sort, estarà 
� ns al juliol al vostre signe. Mart i Urà 
aporten energia a la feina. 

 CONFERÈNCIA: ‘ESPAIS DE VIDA’  Andorra la Vella
Anna Bofi ll Levi (Col·legi d’Arquitectes, 25 de maig, 19 hores).

 CONFERÈNCIA: ‘UNA PETITA HISTÒRIA CULTURAL’ Encamp
Albert Villaró (Hotel Rosaleda, 25 de maig, 19 hores).
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INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE:
• Electricitat industrial i domèstica
• Comunicacions i xarxes
• Extintors

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

irrorland
foto

Diversió garantida en
comunions, noces, 

celebracions i molt més

SORTEJOS

MOTS ENCREUATS SUDOKU

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

BUGADERIA TOTALMENT AUTOSERVEI

3,5 €

RENTATS I 
ASSECATS 

DES DE

365 DIES
A L’ANY

BOTIGA I TALLER DE 
REPARACIÓ MULTIMARCA

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

WOTTAN
STORM-S 300CC
PREU: 3.900 €

IGI+MATRICULACIÓ INCLOSA

WOTTAN
GP1 125CC

PREU: 2.650 €
IGI+MATRICULACIÓ INCLOSA

Distribuïdor de:

Recanvis i accessoris de:

IGI+MATRICULACIÓ INCLOSA IGI+MATRICULACIÓ INCLOSA

DESCOMPTES 

ESPECIALS 

WOTTAN

Núm. 4.770 Núm. 6.432

Núm. 6.433
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 ONCE 

5 9 7 5 4
 Sèrie: 38

22/05

 EUROMILIONS

 LA PRIMITIVA

 LA GROSSA DE LA PRIMITIVA

18 27

4 9 30

34 41 49

32 51

Estrelles: 3 i 9

Núm. clau: 4

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

22/05

19/05

21/05

 BONOLOTO  

3 7 26 32 41 43
Comp.: 24 Rei: 9

22/05

 LOTERIA NACIONAL

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

20/05
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Esports

30 victòries 
i quatre der-
rotes. Aquest 
ha estat el 
balanç del BC 
MoraBanc a 

la LEB Or. Ascens directe cap 
a la Lliga ACB i, com publica 
la Federació Espanyola de Bàs-
quet (FEB) amb el seu titular: 
“MoraBanc Andorra, el millor 
equip en la història de la LEB 
Or”. 

Els de Natxo Lezkano, amb 
una plantilla de luxe i un bon 
pressupost, van ser capaços 
d’igualar el nombre més gran 
de victòries en una temporada, 
és a dir, 30, i van aconseguir a 
la vegada tant la millor mitja-
na entre punts anotats i rebuts 
com la major diferència de 
punts en cada una de les seves 
victòries. Segons la FEB, amb 
els 30 triomfs van igualar el 
registre del CB Múrcia la tem-
porada 2010-11 i el Reial Betis 
Energia Plus, amb Tobias Borg 
i Johnny Dee a la plantilla, a la 
2018-19. Això sí, la calculadora 
va demostrar que el BC Mora-
Banc va acabar el curs amb un 
+462 establert entre els punts 
anotats i rebuts. Amb aquesta 
xifra, els de Lezkano superaven 
amb un +79 l’equip murcià i en 
un +153 els andalusos. 

No són els únics números 
favorables per al BC MoraBanc. 
Han  protagonitzat les victòri-
es més solvents amb una mitja-
na de 15,4 punts de diferència. 
La resistència del Zunder Pa-
lència va evitar que els de Nat-
xo Lezkano haguessin assolit 
abans el títol i no haver d’espe-
rar fins a l’última jornada. De 
fet, el Reial Betis del 2018 va 
ser campió a la jornada 30. 

El joc d’atac no ha estat la 
millor arma dels de Lezkano. 
Van arribar als 2.815 punts en 
34 partits, per tant, una mitja-
na de 82,8 punts per partit. Es 
van quedar a 5,2 punts dels 88 
per partit que va fer l’Iberostar 
Tenerife del català format a 
Gran Canària, Alejandro Mar-
tínez, el 2012. Aquell va ser el 
millor joc ofensiu de la història 
de la LEB Or amb 2.933 punts. 
El BC MoraBanc va acabar en 

cinquena posició dels millors 
atacs de la història de la segona 
màxima categoria del bàsquet 
espanyol. El segon continua 
sent el Cafés Candelas Breogán 
quan va ascendir a l’ACB amb 
Natxo Lezkano d’entrenador 
amb 2.958 punts a la 2017-18.

El vigent campió de la LEB 
Or i recentment ascendit a 
l’ACB acaba el curs amb el mi-
llor tant per cent d’encerts 
des de la línia de 6,75 amb un 
37,2%. El Leyma Corunya és 
el segon amb un 36%. A més a 
més, els de Lezkano i el Zunder 
Palència són els equips amb 
més punts per possessió, amb 
1,12 els andorrans. Mentres-
tant, Palència, MoraBanc i ICG 
Força Lleida van dominar el re-
bot ofensiu a la LEB Or i el Bur-
gos i Corunya acompanyen els 
andorrans en el podi de rebots 
defensius.

I si l’atac no va ser la millor 
notícia del curs de Lezkano –no 
va estar tan fi com el desitjat– 
sí que van ser la millor defensa 
de la LEB Or. Una temporada 
que serà recordada pel retorn a 
la Lliga ACB en gairebé un any 
de diferència i totalment domi-
nadors en totes les estadísti-
ques. Per això es va dissenyar 
així aquest projecte.

Els millors de la història de LEB Or
El BC MoraBanc, amb una plantilla de luxe, passa com un avió a la segona màxima categoria del bàsquet espanyol

Bàsquet

Víctor Duaso 
andorra la Vella

El BC MoraBanc s’ha convertit, de manera totalment honorífica, en el millor equip de la història de la LEB Or.

dani catalán / Bca

Mantenen els 
preus d’or en 
el retorn a la 

lliga acB

“Hem apostat per una 
estratègia agressiva 
perquè estem molt 
contents pel suport 
rebut i el Poliesportiu ha 
fabricat imatges per al 
record. Volem créixer, ja 
que són els missatges 
que ens ha enviat la 
gent”. així va presentar la 
nova campanya de socis i 
abonats Gabriel Fernández, 
el cap de comunicació del 
Bc MoraBanc. l’entitat 
presidida per Gorka 
aixàs va decidir que 
l’abonament a l’acB serà 
a preu de leB or, per als 
qui ja eren abonats; i per 
als nous, la tarifa serà 
la mateixa si es fan el 
carnet i reserven el seient 
abans del 30 de juny. els 
socis que ja eren abonats 
hauran de pagar entre 55 
i 178 euros. els que ja 
són socis hauran de pagar 
50 euros per renovar i els 
nous en pagaran 100. Qui 
es vulgui abonar a partir 
del juliol pagarà entre 120 
i 380 euros.

actualment, el Bc Mo-
raBanc té, segons el club, 
2.200 abonats aproxima-
dament i el lema escollit 
per a aquesta nova cam-
panya és: Ho hem tornat a 
fer. l’objectiu que es mar-
ca el club amb aquest re-
torn a la màxima categoria 
del bàsquet espanyol serà 
arribar als 2.500 abonats. 
“2.200 abonats és una 
xifra molt significativa per 
a un club al Principat. tot 
el que sigui créixer és bo i 
estem il·lusionats”, va dir 
Fernández. el preu de les 
entrades “pujarà moltís-
sim i s’assemblarà al de 
l’antiga etapa acB”, va 
avançar. 

els millors equips en la història de la leb or (quadre feb)

ANY EQUIP BALANÇ % VICTÒRIES +/-

2022/23 BC MoraBanc 30-4 88,2% +462

2021/22 covirán Granada 26-8 76,5% +328

2020/21 río Breogán lugo 25-10 71,4% +207

2019/20 Valladolid 18-6 75% +115

2018/19 reial Betis eP 30-4 88,2% +309

2017/18 cc Breogán 28-6 82,3% +404

2016/17 retabet.es GBc 25-9 73,5% +132

2015/16 Qc Palència 23-7 76,7% +250

2014/14 Ford Burgos 22-6 78,6% +408

2013/14 river andorra 21-5 80,8% +300

2012/13 Ford Burgos 22-4 84,6% +332

2011/12 iberostar tenerife 26-8 76,5% +397

2010/11 cB Múrcia 30-4 88,2% +383

2009/10 cai Saragossa 27-7 79,4% +271

2008/09 cB Valladolid 25-9 73,5% +224

2007/08 cai Saragossa 28-6 88,2% +485

2006/07 ricoh Manresa 26-15 63,4% +167

2005/06 Bruesa GBc 26-15 63,4% +164

2004/05 Fuenlabrada 32-9 78,1% +341

2003/04 Bilbao Basket 29-14 67,4% +257

2002/03 etosa Múrcia 27-12 69% +88

2001/02 lucentum alacant 27-11 69% +243

2000/01 caprabo lleida 29-10 74,4% +324

1999/00 lucentum alacant 30-10 75% +225

1998/99 Breogán 26-10 72,2% +185

1997/98 cB Múrcia artel 26-6 81,3% +277
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Vòlei Futbol sala Futbol femení Duatló

El Club Vòlei Andorra con-
tinua amb la seva ratxa tri-
omfal de victòries al grup 
Permanència C de segona ca-
talana. Els de Geni da Silva es 
van imposar diumenge per 3 
sets a 0 a l’AVA Ametlla Verd. 
En el primer set, triomf per 
25 a 20, en el segon per 25 
a 12 i en el tercer i últim set 
per 25 a 16. El pròxim rival 
del CV Andorra serà el Volei-
bol Sant Just.

L’Enfaf Construccions Moder-
nes, després de trencar el cap 
de setmana anterior una rat-
xa negativa de cinc jornades 
consecutives sense vèncer, va 
tornar diumenge al camí de 
la derrota en perdre a la pista 
del Balaguer Comtat d’Urgell 
per 4 a 3. Els golejadors dels 
de Jona Pérez van ser Guillem 
Castro, Aleix Bové i Paco Do-
mínguez. L’últim partit del 
curs serà contra el Molins 99.

Després de dos empats i una 
derrota, l’Enfaf Construcci-
ons Modernes va tornar a 
vèncer i dissabte es van im-
posar per 0 a 3 a l’AE Corne-
llà Terri. Les golejadores de 
Carlos Sánchez, més conegut 
com el Maño, van ser amb 
un doblet Ari Gonçalves i un 
d’Erica Gonçalves. El pròxim 
rival de l’Enfaf serà diumen-
ge el Fontsanta-Fatjó C, el 
dotzè classificat.

La Duatló Familiar La Massa-
na-Ordino celebra el 4 de juny 
la seva primera edició amb 
l’objectiu de convertir-se en 
una cita anual per fomentar 
l’esport entre els més menuts. 
Els participants sortiran amb 
bicicleta des de la plaça de Les 
Fontetes i arribaran a la plaça 
de la Closa d’Ordino. Després 
torn de l’itinerari a peu en di-
recció a Segudet. Hi haurà dos 
recorreguts.

El CV Andorra, 
sense rival

L’Enfaf perd 
a Balaguer

Triomf de l’Enfaf 
a Cornellà

Estrena de la 
Duatló Familiar

Tennis

Jaimee Fourlis, tennista aus-
traliana de 23 anys i 150a del 
rànquing WTA, serà avui (13.50 
hores aproximadament) la rival 
de Vicky Jiménez a la prèvia del 
Roland Garros, segon Grand 
Slam de l’any. La tennista an-
dorrana, de 17 anys i 183a del 
rànquing WTA, buscarà avui fer 
el primer pas per estar per pri-
mera vegada al quadre principal  
d’un dels quatre tornejos grans 
del circuit mundial.

Fourlis, rival de 
Vicky al Garros

Ascens del 
CV Encamp

El Club Vòlei Encamp va assolir 
diumenge l’ascens a tercera 
catalana. Les noies dirigides 
per Adrián Garrido van guanyar 
per 1 set a 3 contra el Cecell 
Lleida B i ascendeixen a tres 
jornades per acabar la segona 
fase. Per la seva banda, el CV 
Andorra, el seu proper rival, 
també va vèncer per 0 sets a 
3 al CV Blanes.

CLuB VòLEi EnCAmP

Vòlei femení
Hoquei patins

L’Hoquei Club Sant Just, amb 
l’andorrà Gerard Miquel a la plan-
tilla, va assolir diumenge l’ascens 
a l’OK Lliga. Els de Josep Maria 
Ordeig, més conegut esportiva-
ment com a Mia, van superar el 
Martinelia Manlleu per 5 a 3 i 
va donar la volta al marcador del 
partit d’anada amb derrota per 3 
a 2. Per tant, Gerard Miquel tor-
narà a jugar a la màxima compe-
tició espanyola d’hoquei patins.

Gerard Miquel 
puja a l’OK Lliga 

Gerard Miquel, amb el seu pare Llorenç.

FACEBook

“M’agradaria superar de llarg les 
18 medalles de Montenegro”. 
Jaume Martí, president del Co-
mitè Olímpic Andorrà (COA), 
té clar quin és l’objectiu dels 
pròxims Jocs dels Petits Estats 
que es disputen a Malta a partir 
de dilluns fins dissabte dia 3 de 
juny. Aquestes paraules, de fites 
a assolir, van arribar ahir en la 
presentació de la vestimenta de 
la delegació andorrana formada 
per 66 esportites i 17 tècnics 
que superen els 28 de Montene-
gro 2019. Els models, en aquesta 
ocasió, van ser els atletes Carlo-
ta Màlaga i Guillem Arderiu. 

També estan decidits els 
banderers de la cerimònia d’in-
auguració de dilluns. Per tant, 
onejaran la tricolor la nedado-
ra Nàdia Tudó i l’atleta Nahuel 
Carabaña. “No se’ls ha triat pels 
seus resultats, sinó perquè són 

becats de solidaritat olímpica 
pel COA. Vicky Jiménez, per 
exemple, està disputant el Ro-
land Garros i no sabem encara 
si podrà estar als Jocs”, va as-
segurar Jordi Orteu, el cap de 
missió, que marxa ja dijous per-
què té reunió amb els seus ho-
mòlegs de cada petit Estat que 
participa en els Jocs.

El màxim mandatari del 
COA, Jaume Martí, també va 
parlar dels pròxims Jocs que es 
disputaran a Andorra el 2025. 

“Tenim una gran part de fei-
na feta. Hem de pensar que 
s’havien de celebrar el 2021 
i no va poder ser a causa de la 
pandèmia. Hi ha moltes coses 
avançades, però no farem tam-
poc un copiar-enganxar”. I les 
infraestructures? “En gran me-
sura tenim de tot. Potser caldrà 
canviar el tartan de la pista d’at-
letisme i poca cosa més. Els po-
drem fer”, va sentenciar Jaume 
Martí. El director dels Jocs del 
2025 serà Jordi Orteu. 

“Superar els 18 metalls”
Jaume Martí, president del COA, espera una millor collita de medalles a Malta

olimpisme

Els atletes Carlota Málaga i Guillem Arderiu van fer ahir de ‘models’ a Andbank.

VíCTor DuAso

Víctor Duaso
EsCALDEs-EnGorDAny

Marc Font, al Campionat del Món.

FoToEsPorT

Enduro

Prova inicial del calendari del 
Campionat del Món de Hard 
Enduro superada per Marc 
Font. El pilot va assolir la 15a 
posició entre els sènior-Pro, és 
a dir, la 16a en categoria abso-
luta a la prova disputa a Zalti-
bor (Sèrbia). “Acabo amb un 
sabor agredolç. Per un costat 
la satisfacció d’haver aconse-
guit l’objectiu exigent amb el 
qual ens vam desplaçar al mí-
ting i l’excel·lent actuació que 
hem arrodonit en aquest úl-
tim dia. D’altra banda, els pro-
blemes mecànics que ens van 
fer perdre temps”, va dir Marc 
Font. El proper repte, a Itàlia. 

Marc Font, 
15è entre els 
sènior-Pro 
de Zaltibor 

V. D.
AnDorrA LA VELLA

Laia Taulats, al lloc més alt del podi.

FAm

Escalada

Triomf per a Laia Taulats a la 
segona cita de la Copa d’Es-
panya d’Escalada de Veloci-
tat i Bloc que es va disputar 
el cap de setmana passat al 
Bosque de Acero de Conca. 
L’escaladora de la FAM tam-
bé va ser primera a la quali-
ficació. Per la seva banda, el 
seu germà Nicolau va ser cin-
què en sub-14 masculí, però 
empatat amb Daniel Men-
daña de la Federació Balear 
d’Escalada. El guanyador va 
ser Eñaut Uson de l’Euskal 
Selekzioa. A Laia Taulats la  
va acompanyar al podi Elur 
Arteaga i Andrea Rodríguez.

Laia Taulats, 
1a sub-18 a la 
Copa d’Espanya 
de Conca

V. D.
AnDorrA LA VELLA
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Quin recorregut, pels arbres del Pi-
rineu, oi?

En aquest segon llibre descric mig 
centenar d’arbres de la Cerdanya i el Cap-
cir. Completa un treball del 2006, que va 
ser el primer que es va fer sobre grans 
arbres d’Andorra, a banda de la resta del 
Pirineu català, � ns a la Vall d’Aran. Han 
passat quasi vint anys. 

Els ha revisitat? 
Puc dir que n’hi ha uns quants que 

han desaparegut. Tot i que no he anat un 
a un a veure quin sobreviu o no. Els ar-
bres vells, com els animals i les plantes, 
moren un dia o un altre. 

Els té a la memòria encara?
Recordo la sequoia que hi havia a l’edi-

torial Casal i Vall: avui hi ha un pàrquing. 

Quan desapareixen, com se sent?
Això és un tema del poble, dels go-

verns, de la sensibilitat del país. A Ca-
talunya es va fer un inventari per pro-
tegir-los i, estiguin en � nques públiques 
o privades, no es poden tocar. La Gene-
ralitat s’ocupa de cuidar-los, de tallar les 
branques mortes, de vigilar que no aga-
� n fongs... O els posa un parallamps o 
posa els reforços si cal. 

Sensibilitat. 
Però això ha anat canviant amb els 

anys, ha crescut. Abans, si tallaven un 
arbre, doncs no passa res, pensaven. 
Penso en algun arbre que hi havia a dalt 
del coll de la Botella i feien servir com a 
tirolina i ningú no deia això no pot ser. 
Ja dic, amb el temps ha anat canviant. 

Mai no és su� cient. 
Ara penso en un arbre amb el qual 

s’ha fet tard, que és el pi de la Massana. 
Aquell que hi ha al costat de l’església, 
un pi roig. Fa una vintena d’anys estava 
magní� c, però és que l’aigua li passava 
als peus. Es va desviar i, és clar, no ha 
tingut aigua per sobreviure. Fa dos o 
tres anys que el Comú va veure que es 
feia malbé i va fer una actuació. Però 
res, massa tard! Hi vaig passar fa poc i 
només li’n queda una branca viva. No li 
dono més de cinc anys i adeu. 

Quina llàstima. 
I és un arbre maco, amb la seva his-

tòria i les seves històries. Es diu que va 

baixar amb un aiguat i allà va quedar 
plantat i va anar creixent. Cent anys o 
més de vida que té. 

Què el converteix en monumental?
La història. El primer que va declarar 

la Generalitat era un arbre mort. Surre-
alisme pur si voleu. Era el pi de les tres 
branques, tan simbòlic. Va morir a prin-
cipi del segle XX. 

Simbolisme, doncs, per començar.  
Segon, la mida. I la situació. Aquests 

grans pins de les alçades de 1.800 o 
2.000 metres mostren una fortalesa 
enorme per fer front als hiverns. També 
hi ha arbres preciosos com els de la vora 

de l’Auditori Nacional. Cuidats i sense 
cap problema duraran tants anys com 
pugui i moriran de mort natural. És cert 
que amb sequeres fortes com l’actual, 
aquests arbres tan vells pateixen molt i 
alguns acabaran desapareixent. 

C’est la vie. 
Però alguns arbres moren d’èxit. 

No digui!
Per exemple, hi ha uns arbres a Tarra-

gona que es van declarar monumentals, 
es va urbanitzar la plaça, però no es van 
adonar de l’espai que necessiten per a les 
arrels. Són coses òbvies però els ajunta-
ments no les tenen en compte i els ar-
bres acaben morint. 

Per què el seu interès pels arbres?
Mireu, tots tenim les nostres manies.  

A mi m’agrada admirar els arbres. Potser 
perquè he tingut una mare que ha su-
perat els cent anys. Els arbres, com les 
persones, necessiten les condicions ade-
quades per tenir una vida llarga. 

Tenen un punt d’éssers mitològics. 
Sempre surt el tema, sí. Les llegen-

des, els druides, els celtes, els romans... 
El teix és un arbre molt reconegut es-
piritualment en països com Irlanda. O 
a Galícia. Es posen als cementiris. Són 
mil·lenaris, es diu, però atenció amb 
l’etiqueta perquè, com ho saps? Potser 
algunes coníferes hi poden arribar. A ve-
gades es diu que són centenaris i no és 
cert. 

Tendim a exagerar. 
Una curiositat: la gent de muntanya 

mireu cap a la platja (i a l’inrevés) i es po-
sen arbres que no toquen, com les olive-
res. Al centre d’Andorra teniu plantada 
una olivera. I a Sispony també. Li vaig 
dir a la cònsol “no aguantarà” i sabeu 
què? Doncs m’he equivocat.  No han es-
tat anys de grans freds i aguanta. 

Té algun de preferit, que l’enamori?
M’agraden aquells vells arbres que ho 

aguanten tot, pins negres que suporten 
totes les inclemències. O palmeres de la 
plana. O una freixa magní� ca que hi ha 
al cementiri de Pal. 

S’havia passejat per boscos, muntanyes i fi ns i tot àrees urbanes, inventariant els 120 arbres monumentals del 
Pirineu i Andorra. Ara ha enllestit la feina, amb els de la Cerdanya i el Capcir, en un llibre que publica Salòria. 

“Recordo la sequoia de Casal i Vall”

AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ

Enric Orús

Alba Doral
ANDORRA LA VELLA
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www.puigicusine.com

PUIG & CUSINÉ
Des de 1993

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

gestoria@puigicusine.com / immo@puigicusine.com

SERVEIS DE COMPTABILITAT
ASSESSORS TRIBUTARIS I FISCALS

SERVEIS DE GESTORIA
SERVEIS D’IMMOBILIÀRIA

 

 
Envia un SMS al 555 o bé un WhatsApp al 666 555 amb 

la paraula clau BD més el teu missatge. Avís legal a la pàgina 4 

Buscad el documental : El gran 
fraude del calentamiento global. 
En You tube está disponible.

Bd Soy madridista

BD a tots els que critiquen el vial 
de la Massana, baixeu un dia a 
les 8h i pugeu a les 17h. Veureu 
les cues que es formen, i llavors 
potser entendreu que es necessari 
el vial. 

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

Señores médicos: antes de dar 
tratamientos varios, haced todas 
las pruebas pertinentes para saber 
exactamente qué es lo que tienen 

sus pacientes. No es normal rece-
tar unas pastillas para la angina de 
pecho por la queja de unas migra-
ñas. No es normal acudir a ustedes 
con dolencias y síntomas y que se 
nos generalice a todos hasta tal 
punto , de darnos lo primero que 
se os pasa por la cabeza antes que 
hacernos todas las pruebas nece-
sarias para saber el que. Ya está 
bien de hacer perdurar los sínto-
mas a todos  y no curar a nadie.

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

ES TRASPASSA 
TAVERNA AL 

CENTRE D’ANDORRA 
LA VELLA

josemaria1919@icloud.com
o al tel. 866 122

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

FACUNDO SANTANA

Hi col·laboren:

 Escaldes, anys 50: el carrer d’Engordany i l’actual plaça de la Creu Blanca. L’home que mena el matxo és Josep Sánchez, de cal Jacó. Fora de plànol, l’hotel Espel.

JOAN BURGUÉS MARTISELLA




