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¿Què ha canviat després de la 
nota del FinCEN que retira la 
de l’any passat?

Confirma el que sempre hem 
dit. BPA no era un banc delin-
qüent que rentava diners per to-
tes bandes. Han retirat la nota en 
menys temps que qualsevol altra 
nota de la història del FinCEN 
per a un banc privat. És impor-
tant perquè reconeix que BPA no 
era una gran amenaça per al sis-
tema financer dels Estats Units. 

¿Quin impacte té en les acci-
ons legals que van impulsar?

Als Estats Units, demanàvem 
la retirada de la nota. Això ja ho 
han fet, però nosaltres volem al-
guna cosa més, que és netejar to-
talment el nom del banc. Volem 
que el FinCEN digui no només 
que no hi ha necessitat de pren-
dre aquesta mesura sinó que mai 
hi va haver el tipus d’activitat 
que es va esmentar el març del 
2015. Hi ha una qüestió tècnica 
ara sobre com continua el cas, i 
això es resoldrà en dos mesos. 

¿Què es resoldrà, exac-
tament?

Després de la retirada de la 
nota, el jutge va preguntar a les 
parts si calia continuar. El Fin-
CEN va dir que no però nosaltres 
vam dir que sí, perquè amb la 
nota es va fer un dany al banc. Si 
jo la condemno a la pena de mort 
i després dic que no necessito 
jutjar-la perquè ja està morta, 
això no fa la sensació de justícia. 
Volem més. Per això, ara el jut-
ge ha demanat escrits a les dues 
parts per explicar per què prenen 
aquesta posició. Això és el que es 
resoldrà en dos mesos.

¿Com es repararia el dany?
Als Estats Units no hi ha una 

via per rebre una compensació 
econòmica com passa a Andorra. 
Seguim valorant altres llocs on 
es pot explorar la compensació 
econòmica. La pèrdua és massiva 
i cal buscar com compensar-la. 
Part del que van perdre va ser 
a Espanya, amb Banco Madrid, 
que valia més o menys la meitat 
del valor del Grup BPA. El pro-
blema és que aquest bé no s’ha 

protegit, perquè quan l’AREB 
intervé BPA controla el dret a ob-
tenir compensació. Això, però, se 
soluciona a Andorra. 

¿Per què el FinCEN ha retirat 
la nota tan ràpid?

Normalment triga més temps, 
i després d’esdeveniments molt 
més importants. En el cas d’un 
banc letó van trigar cinc anys a 
retirar-la i el banc ja era un altre. 
Aquí, i estic especulant, crec que 
han vist que no és un perill per 
al sistema financer nord-ameri-
cà i que el blanqueig de capitals 
no era la totalitat del negoci. El 
fet que l’hagin retirat tan ràpid 
ho demostra. Podia tenir algun 

compte dolent, però no hi ha cap 
banc del món que no en tingui.

El Govern ha donat per tan-
cada la vinculació entre l’avís 
verbal del 2014 i la nota  
del 2015. 

Em costa molt creure que 
aquest fos el missatge que el sub-
secretari adjunt del departament 
d’Estat dels Estats Units va pas-
sar a les autoritats andorranes. 
No coneixem res d’ell directa-
ment. Qui sí que va parlar amb 
ell va ser Anton Smith, el con-
seller econòmic de l’ambaixada 
americana a Madrid, que va dir 
que l’agost del 2014 el Govern 
americà inicia contactes amb el 
Govern d’Andorra per preocupa-
cions sobre el sistema financer 
del país i que després de diversos 
contactes en què no van rebre 
la resposta que creien adequada 
van utilitzar el famós martell. I 
això va ser la nota contra BPA. Si 
el Govern americà volia dir que 
no hi va haver aquests contac-
tes hauria emès una nota, no ho 
hauria dit a dues o tres persones 
en una conversa privada. 

¿El Govern podia haver actu-
at de forma diferent?

Hauria pogut actuar de for-
ma diferent abans i després de 

la nota. Després es podia haver 
adoptat la via del diàleg, que era 
la més òbvia i que no va existir 
ni el 2014 ni un any després. Si 
el Govern hagués parlat amb 
nosaltres per entendre què pas-
sava hauria ajudat molt. Quan el 
Govern va intervenir el banc va 
apartar la junta directiva i per 
tant era difícil per a nosaltres 
fer la investigació per saber què 
havia passat. Si hi hagués hagut 
cooperació i diàleg hauria anat 
molt millor per a tothom. Però si 
això s’hagués fet abans de la nota 
del FinCEN crec que hauríem po-
gut evitar tot això. 

I l’auditoria de PwC, ¿quin 
impacte té en el procés?

L’auditoria és clau i una de les 
frustracions és que no hi tenim 
accés. No hi ha transparència. 
Vaig sentir queixes sobre la qües-
tió de la conspiració, però els que 
l’han creat és el mateix Govern 
per la falta de transparència. Si 
publiquessin l’informe de PwC 
tallarien la via de la conspiració. 
Quan no es dóna informació 
sembla que s’estigui amagant al-
guna cosa. 

¿Com valora els resultats que 
han transcendit?

Dubto molt d’aquests núme-

ros. Sospito que el que estan 
fent, i ho baso en les auditories 
prèvies a la nota, és aplicar un 
estàndard diferent. Un dels indi-
cis de blanqueig són les persones 
que tenen algun vincle amb la 
vida política. En els estàndards 
dels Estats Units, aquests in-
dicis tenen una durada de vint 
anys després de deixar el càr-
rec, incloent-hi els familiars. A 
Andorra l’estàndard era un any. 
Per això hi ha un número que 
sembla elevat però la realitat és 
una altra. ¿I aquest estàndard 
és el mateix que s’utilitza per a 
la resta de bancs del país? Si hi 
hagués un problema tan greu de 
blanqueig, KPMG el 2014 l’hau-
ria constatat. Els números estan 
inflats i no desvelen la realitat.

¿Hi ha altres casos de bancs 
assenyalats pel FinCEN que 
hagin tingut una resolució 
favorable?

No. Tots dos van morir, que 
jo sàpiga. Un banc de Tanzània i 
BPA són els primers que han res-
post lluitant.

¿Hi ha cap possibilitat, doncs, 
que les accions legals tinguin 
algun resultat?

Continuar amb el litigi no és 
bo per a ningú. Però per ballar 
cal dues persones. Nosaltres pre-
ferim asseure’ns amb el Govern 
i arribar a una resolució. L’única 
forma que això acabi bé per a 
tothom és que el Govern faci el 
que ha de fer, que és asseure’s i 
negociar amb bona fe i apartar 
les baralles polítiques.

¿Encara hi ha temps?
Per descomptat, però cada 

dia que passa la cosa és pitjor. 
Però ara tenim una oportunitat. 
La nota del FinCEN s’ha retirat 
i ho podem utilitzar com a ins-
piració per asseure’ns i negociar 
una resolució que funcioni. El 
valor dels interessos dels ger-
mans Cierco és al voltant de  
375 milions d’euros. No esperem 
que el Govern ens faci un xec per 
aquest valor. Però sempre hi ha 
maneres d’arribar a un acord. El 
que cal és creativitat i bona fe.  
I els polítics d’Andorra és el que 
deuen a les persones que els  
van votar.

“L’auditoria presenta uns números 

inflats que no desvelen la realitat”
Manuel Varela és un dels socis del gabinet jurídic Lewis & Baach, que 
defensa els interessos dels germans Cierco als Estats Units. Exposa 
que la retirada de la nota del FinCEN demostra que BPA no era una 

màquina de blanqueig. Manté que cal reparar el dany creat al banc i 
una sortida negociada a la situació. Considera que l’auditoria presen-
ta números inflats i lamenta la manca de transparència del Govern.

Manuel Varela, advocat dels germans Cierco als Estats Units

M.S.C.

andorra la VElla

Si hi hagués hagut 
diàleg abans de la 
nota hauríem pogut 
evitar tot això

Si publiquessin 
l’informe de PwC 
tallarien la via de la 
conspiració

jonathan gil
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Com cada any, el Cor de Cara-
melles de la Germandat de Sant 
Sebastià de la Seu d’Urgell, for-
mat per uns 70 cantaires i 14 
músics, celebrarà la Pasqua can-
tant pels carrers de la ciutat els 
propers dissabte 26 i diumenge 
27 de març. Les Caramelles, or-
ganitzades per la Germandat de 
Sant Sebastià, compten amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de la Seu d’Urgell i del Col·legi 
La Salle de la ciutat. El Cor de 
Caramelles és dirigit per Lluís 
Obiols Perearnau i la preparació 
ha anat a càrrec de Sònia Lanau 
Morales i Rafel Llobet Martí.

Les cantades s’iniciaran dis-
sabte a les 17.30 hores davant 
de l’Ajuntament i es recorreran 
els carrers del centre històric 
de la ciutat. Diumenge, a partir 
de les deu del matí, es repren-
dran les cantades pels carrers 
de l’eixample, amb les parades 
ja tradicionals a la cooperativa 
del Cadí i a la Llar de Sant Jo-
sep. A la una del migdia, el cor 
cantarà davant de la catedral de 
Santa Maria amb l’arquebisbe 
d’Urgell, Joan-Enric Vives, i es 

finalitzarà la festa cantant al 
Sant Hospital i al passeig Joan 
Brudieu.

El repertori d’aquest any 
2016 està format pel vals Un 
cant festiu (J. Voltas Viñas), l’ha-
vanera Idil·li primaveral (Jaume 

Planella) i les sardanes Sota el 
Mas Ventós (J. Bonaterra) i Avui 
és Pasqua (Joan Roure). Seguint 
la dinàmica dels darrers anys, 
el cor impulsa la consolidació 
d’un repertori propi, així com 
la recuperació i difusió d’obres 
escrites per autors locals.

El Cor de Caramelles, recu-
perat l’any 1986, és una mos-
tra més de la voluntat que té la 
Germandat de Sant Sebastià de 
mantenir i promocionar les tra-
dicions i festes populars pròpies 
de la ciutat.

Les tradicionals Caramelles 

retornen als carrers de la Seu
El cor de la Germandat de Sant Sebastià el formen 70 cantaires i 14 músics

Tradicions

Dissabte i diumenge les Caramelles tornaran a la Seu d’Urgell

germandaT de sanT sebasTià

Redacció

la seu d’urgell

El jutjat penal número 1 de 
Lleida va acollir ahir el judici 
a dos acusats d’intentar in-
troduir a Espanya 80.000 pa-
quets de tabac de contraban 
d’Andorra, valorats en més de 
280.000 euros, la qual cosa 
suposa un frau en impostos de 
més de 16.000 euros. 

La fiscalia demana 2 anys 
i 10 mesos de presó per a ca-
dascun d’ells per un delicte de 
contraban. Tots dos, veïns de 
Còrdova, van negar els fets, 
que van tenir lloc el 25 de juny 
del 2014 a la duana de la Far-
ga de Moles. Un dels acusats, 
J.B., pretenia sortir d’Andor-
ra conduint un camió amb 
un semiremolc frigorífic on 
el tabac estava amagat en un 
doble fons, però en passar per 
la frontera la guàrdia civil el va 
aturar i va descobrir el tabac 
amagat. L’altre acusat, D.M., 
era el propietari del semire-
molc. Tots dos van negar al ju-
dici ser coneixedors de l’exis-
tència del tabac al semiremolc.

 La defensa de D.M. dema-
na l’absolució per al seu client 

i la de J.B., que se li rebaixi la 
pena a un any de presó per un 
delicte de contraban per im-
prudència. J.B. va assegurar 
que ell desconeixia que el se-
miremolc dugués amagat en 
un doble fons tabac de contra-
ban. Va explicar que es dedi-
ca a transportar mercaderies 
d’Andalusia a Barcelona per a 
una empresa i que aprofita els 
seus dies lliures per fer altres 
feines de transportista sen-
se el coneixement del seu cap 
per aconseguir uns diners ex-
tres. Va declarar que el semi-
remolc era de D.M., que són 
amics i que el va agafar per 
provar-lo i si li agradava com-
prar-l’hi. D.M. va coincidir que  
J.B. l’hi volia comprar i que ell 
se’l volia treure de sobre per-
què el va adquirir per 7.000 
euros esperant aconseguir 
feina per a una empresa però 
que, en no sortir-li, necessita-
va recuperar la inversió. D.M. 
també va declarar que desco-
neixia que el semiremolc du-
gués tabac de contraban. 

La fiscalia va considerar les 
seves versions “absurdes” i 
“inversemblants”.

Dos acusats d’introduir a 

Espanya 80.000 paquets 

de tabac de contraban

Agències

lleida

Justícia

el cor, seguint la 
dinàmica dels últims 
anys, impulsa un 
repertori propi 
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La cita és el 15 d’octubre en un 
escenari encara per determinar 
però que perfectament podria 
ser l’Auditori Nacional. Es com-
pliran exactament 25 anys del 
primer concert dels Petits Can-
tors —llavors, d’Andorra; des 
del 2013, ja ho saben, del Prin-
cipat d’Andorra— i la formació 
que des del minut u ha dirigit 
Catherine Metayer ho celebra-
rà amb l’estrena absoluta de la 
Cantata de l’aigua, escrita pel 
compositor francès Marc Hen-
ric —vell conegut dels Cantors: 
el 2012 ja li van estrenar la mis-
sa Salva Nos, Domine— a partir 
de peces de set poetes d’aquest 
racó nostre de món: Josep Da-
llerès, Teresa Colom i anar fent.

Una ocasió especial, per no 
dir única, que els Petits Can-
tors ja han començat a preparar 
i que constituirà la fita princi-
pal de la temporada, que com 
és habitual arrencarà el 7 de 
maig a la catedral de Santa Ma-
ria amb l’oratori de l’òpera El rei 
Artur, de Purcell, el gran mestre 
del Barroc anglès —per no dir 
de la història de la música a les 
illes Britàniques—. La mala no-
tícia és que, a diferència de l’any 
passat, quan els Cantors van 
repetir bolo a l’Auditori, aques-
ta vegada només  cantaran a la 
Seu. Ho faran, com és tradició, 
amb l’acompanyament en di-
recte de la Camerata Orchestra 
de la localitat portuguesa d’Es-
pino, que el 2013 ja va acompa-
nyar la Missa Credo de Mozart 
en aquest mateix escenari. 
Atenció als solistes, perquè els 
sonaran: la soprano Jonaina 
Salvador, el baix colombià An-
drés Jiménez i el també baix —i 
expetit cantor— Guillem Forné. 
A tots tres els vam poder veure 
a la Carmen del gener, al Claror, 
i hi tornaran al juny amb La viu-
da alegre. 

Però aquesta és una altra 
història i l’expliquem a la peça 
adjunta. El concert de maig, 
inici oficial de la temporada, 
comptarà com és habitual amb 
la presència de les tres forma-
cions germanes: Petits Cantors, 
Cor de Nenes i Cor de Cambra. 
En total, més d’un centenar de 
cantaires a l’escenari, al qual 
s’ha de sumar la trentena de 
música de la Camerata. El des-

plegament de les grans ocasi-
ons, amb el repte de no desme-
rèixer les peces monumentals 
de les cinc edicions anteriors: 
la Missa de la Coronació (2011), 
el Rèquiem de Fauré (2012), la 
Missa Credo (2013), el Rèqui-
em de Mozart (2014) i el Psalm 
42 de Mendelssohn (2015). El 
programa es completarà amb el 
concert que l’orquestra d’Espin-
ho —integrada per joves intèr-

prets de 14 a 18 anys, i dirigida 
pel mestre Roberto Valdez— a 
l’arxiprestal de Sant Esteve, a la 
capital.

Pel que fa a la resta de la tem-
porada, els Cantors comencen a 
escalfar motors la setmana que 
ve, al festival de música coral de 
Lió. Hi tenen programats tres 
concerts, dos dels quals al cos-
tat dels Petits Cantors de Saint 
Marc, els Nens del Cor, amfi-

trions de la trobada. Els deixe-
bles de Metayer els tornen així 
les visites del 2010 (al Prat del 
Roure) i el 2012 (a l’Auditori). 
Al juliol tornaran a fer les ma-
letes per a l’habitual gira d’es-
tiu, aquest any per Alemanya i 
Luxemburg, i no hi ha, en can-
vi, disc en perspectiva: “Tenim 
més de cinquanta nens, molts 
dels quals, nous, i el primordial 
ara és formar-los.” 

Petits Cantors: 25 anys donant la nota
La formació de Metayer cantarà al maig ‘El rei Artur’ i a l’octubre estrenarà una cantata d’Henric

Cant

A. Luengo

andorra la vella

Els Petits Cantors en la seva última actuació, al desembre al Centre de Congressos en el concert solidari de Nadal.

jonathan gil

Òpera: de ‘La viuda alegre’ a ‘La flauta màgica’

Un total de 60.000 euros: aquest és el pressu-
post de La viuda alegre, el segon i últim mun-
tatge de la 1a Temporada d’òpera que organitza 
Andorra Lírica i que tindrà lloc els dies 4 i 5 de 
juny al Claror lauredià. Falten encara per lligar 
els últims patrocinadors que permetin quadrar 
els números, però la directora general d’aques-
ta feliç iniciativa, Jonaina Salvador, ho té tan 
coll avall que ja ha començat a preparar la se-
gona temporada: tres òperes —al novembre, al 
febrer i al juny—, de nou al Claror i amb un títol 
ja confirmat: La flauta màgica, de Mozart, que 
obrirà el cartell. Tot això serà si es compleixen 
les expectatives i La viuda alegre omple les 
dues funcions previstes al Claror. I vist com va 
anar la Carmen del gener, Salvador en té pocs 
dubtes. Ella mateixa, en el paper d’Ana, encap-
çala el repartiment d’aquesta òpereta de Le

thiec, originalment cantada en alemany i que 
al Claror sonarà en castellà. L’acompanyaran el 
tenor català Albert Deprius (comte Danilo), la 
soprano catalana Maria Ponsatí (Valencienne), 
el tenor francès Alexandre Guerrero (Camillo), 
el baix colombià Andrés Jiménez (Zancada), 
el tenor català Jodi Casanova (Saint Brioche) 
i el baríton català Joan Carles Miñana (Bogda-
novich). Guillem Forné tindrà de nou un paper 
secundari (Kronow). L’acompanyament musical 
anirà aquesta vegada a càrrec de Guerassim 
(piano) i Ala Vonkorov (violí), i la direcció escè-
nica, de Maria Voronkova, com a Carmen. a di-
ferència d’aquesta, però, que es va representar 
en petit format, de La viuda alegre se’n cantarà 
la versió íntegra, sense talls. Les entrades es 
poden adquirir des d’avui matex a Codetickets.
com i a la taquilla del centre cultural lauredià.

Dia mundial de l’aigua

Afortunadament, ho faran 
només en les catorze fotogra-
fies que l’arquitecte i fotògraf 
Miquel Mercè ha distribuït al 
llarg de l’eix comercial d’Escal-
des, des de l’oficina de turisme 
del pont de la Tosca fins al car-
rer de la Unió. Hauran de mi-
rar bé, perquè el blanc i negre 
i el petit, per no dir minúscul 
format de les reproduccions es 
confon amb l’asfalt on s’han 
enganxat i en dificulta la in-
terpretació. Llàstima, perquè 
es tracta d’una iniciativa inè-
dita, prometedora i que s’ha 
quedat a mitges precisament 
per la mida inapropiada de les 
imatges, més adequades per a 
una exposició convencional a 
la galeria que per a la via públi-
ca. Poètic contrast, que així es 
titula la col·lecció, ja es va ex-
posar parcialment al setembre 
a la Riberaygua, i el ministeri 
de Medi Ambient l’ha recupe-
rat per celebrar el Dia mundial 
de l’aigua, que va tenir lloc ahir 
sota el lema L’aigua i els oficis. 
Es tractava, segons la minis-
tra, Sílvia Calvó, de destacar  
la importància d’aquest recurs 
natural en l’activitat econò-
mica —pistes d’esquí, Caldea 
i producció hidroelèctrica— i 
en la necessitat de moderar el 
consum, 220 litres per habi-
tant i dia, molt per sobre dels 
150 litres recomanats. Mercè, 
en fi, retrata a Poètic contrast el 
curs de les aigües des que nei-
xen als clots del Port fins que 
des emboquen al Valira d’Ori-
ent, just sota el pont de la Tos-
ca, passant pels rius Madriu i 
Perafita.

Redacció

ESCALDESEnGorDAny

Inauguració de ‘Poètic contrast’.

jonathan gil

Les aigües del 

Valira baixaran 

er ivand ns 
al 4 d’abril
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d’Andorra la Vella

www.temporadamorabanc.com
Centre de Congressos d’Andorra la Vella

col·laborador especial

col·labora

organitzen

Orquestra  
de Cadaqués
Gianandrea Noseda 
director
El Rèquiem de Mozart
divendres 25 de març   | 21.30 h

PROPERA ACTUACIÓ
Divendres 13 de maig
Earth, Wind & Fire Experience feat Al McKay
La nit del funk

Descobreix els menús 
temàtics del Lounge Bar

Obert a partir de les 20h

UNDR, la mola d’acer i pedra de 
l’escultor tarragoní Josep Cerdà 
que ara fa un mes va ressuscitar 
al camí de la Closa d’Engolas-
ters, respira tranquil·la final-
ment. El Comú escaldenc ha 
retirat els contenidors d’escom-
braries que li feien ben poc gra-
ta companyia, i projecta enjar-
dinar l’espai i identificar l’obra 
amb la placa preceptiva. Es 
compleix així el desig, més aviat 
el prec, de l’artista català, que 
considerava “ideal” el nou em-
plaçament —“L’obra contrasta 
més sobre un fons orgànic que 
no sobre el fons urbà de la pla-
ça Coprínceps, per a la qual va 
ser concebuda”, deia en aquest 
mateix racó de diari—, però a la 
vegada es mostrava “confiat” i 
“esperançat” que canviessin de 
lloc els contenidors litigiosos.

Així ha sigut, i hi pot haver 
tingut alguna cosa a veure la 
carta que la galeria Riberaygua 
va fer arribar a la cònsol escal-
denca immediatament després 
que transcendís la desafortuna-
da ubicació d’UNDR. Una missi-
va que d’altra banda no ha rebut 
resposta i en la qual la galerista 
Carme Tinturé coincidia amb 
Cerdà en la idoneïtat del camí 
de la Closa. Hi afegia, això sí, 
que “tenir com a còmplice les 
deixalles no sembla la millor 
combinació estètica”, i adver-
tia que l’estampa final, amb la 
destral clavada al costat dels 
contenidors, “quasi sembla una 
burla”. Tinturé s’afegia a la peti-
ció de Cerdà i demanava “en bé 

del país” de retirar-los “al més 
lluny possible” perquè l’escultu-
ra “prengui la importància que 
li correspon en el que sens dub-
te pot ser el seu emplaçament 
definitiu”.

Així ha sigut, fins al punt que 
els contenidors han desapare-
gut del paratge. S’hi ha quedat 
—potser de moment— la caseta 
de fusta on s’ubiquen els cubells 
menys aparatosos, i es dóna la 
circumstància que en les quatre 
setmanes que UNDR fa que està 
a Engolasters ja n’hi ha hagut 
prou perquè la fulla de la des-
tral llueixi el reglamentari gra-
fit. Recordem, en qualsevol cas, 
que fins a arribar aquí l’obra va 
seguir un periple ben pintoresc: 
Cerdà la va projectar el 2003 per 
a la Coprínceps, Escaldes —era 
l’època de la cònsol Magallón— 
la va adquirir per 48.000 euros, 
i amb la reforma de Carlemany 
i de la plaça, el 2008 —ara ja en 
els temps d’Antoni Martí—, la 
peça va desaparèixer i mai més 
se’n va tornar a saber. Cerdà i 
la mateixa galeria Riberaygua 
es van interessar pel seu destí, 
sense èxit, i va resultar que des 
del 2008 fins a mitjans de febrer 
el Comú la va tenir aparcada al 
dipòsit de les Bohigues. La bona 
sort, per a Cerdà i UNDR, és que 
el Comú va haver de buidar el 
dipòsit i li va haver de buscar 
una nova ubicació: Engolasters. 
Ja ho saben: “Ideal”, en opinió 
de l’artista, i “sens dubte el seu 
emplaçament definitiu”, segons 
Tinturé. Ara només falta que 
hi esborrin el grafit, i tots con-
tents. Oli en un llum. 

Final feliç per al sainet de la 

destral de Cerdà a Engolasters

El Comú d’Escaldes retira els contenidors del camí de la Closa i enjardina l’espai

Escultura a la via pública

A.L.

EscaldEs-Engordany

‘UNDR’, ahir al matí, sense els contenidors però amb pintadeta, a l’altre costat de la fulla de la destral.

màximus

El misteri 
dels Turons 
d’art: serial  
a la vista

segur que se’n recorden, 
perquè eren un dels ele-
ments més característics 
del que avui és el Prat del 
roure escaldenc: els Tu-
rons d’art, aquella original 
barreja de parc infantil i 
galeria d’art a l’aire lliure 
amb obra d’artistes de pri-
mera fila com Pierre Baey, 
lorenzo cambin, Pedro 
saralegui, ariel moscovici 
i Ángel camino. El parc 
va obrir el 1998 i, com 
en el cas d’UNDR, amb la 
remodelació del parc, el 
2004, van desaparèixer 
del mapa. no complien les 
mesures de seguretat d’un 
parc infantil, al·leguen des 
del comú. Tinturé es va in-
teressar el juliol del 2013 
pel destí de les obres, ofe-
rint col·laboració per bus-
car-los l’espai més idoni: 
“Ens van dir que ho tindri-
en en compte. Però el cert 
és que mai més n’hem 
tornat  saber res.” El dub-
te raonable, conclou, és 
si aquelles escultures 
existeixen. i des del comú 
sembla que tampoc no ho 
tenen gaire clar.
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Lluís Marín és inconformista de 
mena i també crític amb tot el 
que fa. Està satisfet per haver 
assolit la seva millor posició 
a la classificació general de la 
Copa del Món, és a dir el vuitè 
millor surfista de neu del món. 
Quasi res. La temporada passa-
da va ser dotzè i la seva línia és 
clarament ascendent. Això sí, 
sap en què ha de millorar i no 
s’amaga. L’objectiu és clar: es-
tar dintre del top 3. El curs vi-
nent serà força exigent, amb els 
Campionats del Món, les proves 
de Copa del Món i els X Games. 
“No hem acabat amb un bon re-
gust després de la 26a posició 
en la Copa del Món de Vaquèira-
Beret. Aquest resultat fa que em 
quedi amb ganes de més. Sigui 
com sigui, estic molt content de 
com ha anat tot, però ho haig de 
mirar amb perspectiva perquè 
l’objectiu d’inici de temporada 
era el top 10, tot i que jo sempre 
em plantejo més. La llàstima és 
no haver pogut mantenir-me en 
el top 5”, va reconèixer Marín 
en una roda de premsa de ba-
lanç a la seu del seu patrocina-
dor principal, MoraBanc. 

Lluís Marín ja està de vacan-
ces i al mes d’abril té previst vi-
sitar un especialista per solucio-
nar els problemes a l’espatlla que 
li van sorgir en la primera de les 
Copes del Món que va fer, la de 
Montafon (Àustria). “La meva 
clavícula no està fixada i veurem 
què em diu l’especialista que 
m’agradaria visitar el mes que 
ve per saber si em toca passar 
pel quiròfan o per saber si a la 
llarga em pot donar problemes.” 
Tot seguit començarà la pre-
temporada a les ordres del seu 
preparador físic, Matt Dickens. 
¿Què li falta per estar dintre del 
top 3? “Res. Tinc experiència i 
estic en línia ascendent. Sempre 
progresso, any rere any. Només 
hauria de millorar, crec, en la 
presa de decisions. M’ha faltat 
prendre una bona decisió en el 
moment oportú. Cada cop que 
cometo un error, m’ho miro i ho 
repeteixo per després, la pro-
pera vegada, respondre millor.” 
Tot un perfeccionista a qui li ha 
anat molt bé estar amb l’equip 
francès i també juntament amb 
un dels seus millors amics, el 

francès Pierre Vaultier, l’actual 
campió del Globus de Cristall. 
“Em beneficia molt estar amb 
ells. Fa pocs anys que estic en 
un equip i ara estic més minuts 
fent les baixades que faig a la 
Copa del Món. Som en el bon 

camí, i això que per a mi no ha 
estat una temporada fàcil.” 

Per al curs vinent, màxima 
ambició. “Serà molt important. 
Sóc prudent. Després de la pre-
temporada veuré quins podran 
ser els meus objectius. Penso en 
els Campionats del Món i també 
faré un circuit de quatre curses 
patrocinades per Audi que enca-
ra s’han de confirmar, però que 
no comptaria per a la Copa del 
Món. També hi ha els X Games, 
i si no m’hi conviden després 
de la meva temporada és per 
escriure’ls una carta i cagar-se 
en tot.” Somriu Lluís Marín, i 
també el president de la Fede-
ració Andorrana d’Esquí, Al-
bert Coma, que sempre el colla 
i també li demana més. “Anem 

molt bé amb el Lluís. Ha estat 
un resultat excepcional. L’any 
que ve, quart, i el següent, me-
dalla olímpica a Pyeongchang. 
Té el nivell per estar més a dalt 
i enguany ha tingut mala sort 
algunes vegades. També ha tin-
gut sort que les lesions l’hagin 
respectat.” Per la seva banda, el 
director tècnic de la FAE, Carles 
Visa, el va felicitar i el va engres-
car també per a la propera tem-
porada. “Hem aconseguit estar 
dins de l’objectiu marcat. De 
fet, aquí fa uns mesos que as-
piràvem al top 10 mundial i ha 
acabat al top 8. Ha quedat una 
mica de mal regust després del 
seu resultat a Vaquèira-Beret, 
però hem de dir que hem arri-
bat dos cops a una final i dos 

cops a la petita final. La sort 
no va acompanyar a Vaquèira-
Beret; tot i així, un gran bravo 
pel seu esforç i motivació.” 

El surfista andorrà també té 
clar en què ha de millorar des-
prés de les experiències viscu-
des aquesta temporada en les 
proves de la Copa del Món. “Em 
falta mala llet, és evident. Haig 
de ser més egoista i haig de pen-
sar en els molts entrenaments 
que faig, i que són molt durs. 
He de ser més egoista, ja que 
els meus rivals no són els meus 
amics sinó que són contrin-
cants. Això sí, crec que aquesta 
temporada he estat més agres-
siu.” També va lloar la FIS per 
l’organització d’aquest curs de 
les màximes cites. “Ha estat una 
temporada excepcional, amb 
pistes molt divertides. Han fet 
un pas endavant.” Un podi per 
al record, però ambició sense lí-
mits per superar-lo amb un any 
més d’experiència al circuit. Llu-
ís Marín, tot ambició, ho busca-
rà sens dubte.

A millorar en la presa de decisions
l s ar n  am  la millor classi caci  a la opa del n  t  clar e a r  de tenir el cap red i ser m s e oista

Surf de neu

Víctor Duaso

andorra la Vella

l s ar n erra a ans de la roda de premsa am  el president de la  l ert oma  a la se  de ora anc.

jonathan gil

La temporada  

de LLuís marín

12-12-2015 
Copa del Món a Montafon 

(Àustria) 
è classificat,  punts

 1 1   
Copa del Món de Feldberg 

(Alemanya)  
14è classificat, 1  punts

4 1 1  
Copa del Món de Feldberg 

(Alemanya) 
r classificat,  punts

1  1   
Copa del Món de Sunny 

Valley (Rússia)  
1 è classificat,  punts

  1   
Copa del Món de Bokwang 

(Corea del Sud)  
1è classificat,  punts

5  1   
Copa del Món de Veysonnaz 

(Suïssa)  
4t classificat, 5  punts

  1  
Copa del Món de Veysonnaz 

(Suïssa) 
1 è classificat,  punts

  1   
Copa del Món de  

Vaquèira-Beret (Espanya)  
è classificat, 5  punts

CLassifiCaCió generaL  

de La Copa deL món

1 Pierre Vaultier (França) 
5.14  punts

2 alessandro haemmerle 
( ustria) . 4  punts

 Lucas Eguibar (Espanya) 
.  punts

8 Lluís Marín (Andorra)  

2.138 punts

Albert Coma Carles Visa Lluís Marín

a fet un resultat 
excepcional. L’any que 
ve, quart, i el seg ent, 
medalla olímpica

em aconseguit estar 
dins de l’objectiu 
marcat a l’inici de 
temporada

només hauria de 
millorar, crec, en la 
presa de decisions  
i ser més egoista
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Futbol

El CE Jenlai continua líder de 
la Lliga Biosphere en golejar 
per 7 a 1 l’AGA FC Ordino B, 
que va presentar-se amb no-
més 10 jugadors i després en 
va perdre un per expulsió. El 
CE Carroi, segon, tampoc va 
fallar i es va imposar per 1 a 2 
a l’FC Lusitans B. L’Atlètic Es-
caldes, tercer, va superar per 
2 a 0 l’Atlètic Amèrica i la UE 
Extremenya, quarta, va vèn-
cer per 1 a 2 l’FC Encamp B.

El CE Jenlai 

segueix líder

Motociclisme

Margot Llobera va aconse-
guir la tercera posició en la 
primera endurada del Cam-
pionat de Catalunya, que es 
va disputar a la Clua. Hi van 
participar 200 pilots, dels 
quals cinc eren noies. “Estem 
notant molta millora compe-
tint en nous terrenys, noves 
modalitats. Ara l’objectiu és 
créixer com a pilot”, va indi-
car Llobera, que té com a ob-
jectiu el Dakar.

Margot Llobera, 

3a al Català

Esquí alpí

Mireia Mimi Gutiérrez no 
va poder finalitzar la prime-
ra mànega de l’eslàlom dels 
Nacionals de Suïssa després 
de patir un encadenament 
triple picant amb una bota i 
quedar fora. “Destaco la qua-
litat de l’esquí de Mimi”, va 
assenyalar el tècnic i germà 
seu, Marc Gutiérrez. Per la 
seva banda, Àxel Esteve va 
ser 11è en l’eslàlom FIS de 
Chamrousse.

Mimi no 

acaba a França

BTT

Guy Díaz va assolir la segona 
posició de l’Open Girona de 
Sant Joan de les Fonts en un 
circuit molt tècnic i ple de pe-
dres amb pujades molt fortes. 
“Ha estat tot un repte acabar 
ple de fang. Ha estat un entre-
nament molt bo en aquest tipus 
de terreny”, va assegurar Díaz, 
que pertany a l’equip Scott-Ta-
nymory. El pilot andorrà està 
en un gran moment de forma, 
amb resultats de podi.

Guy Díaz, segon 

a l’Open Girona

Margot Llobera, en acció.

L’Handbol Club Concòrdia ja 
sap contra qui s’haurà de jugar 
la segona fase, és a dir el play-
off d’ascens a la Lliga catalana. 
Les encampadanes comencen 
dissabte amb la visita del Palau-
tordera i dins del mateix grup 
també tindran com a rivals el 

Banyoles i el Sant Boi. Els dos 
primers classificats de cada grup 
s’enfrontaran de nou per decidir 
els tres equips que pujaran a la 
Lliga catalana. L’equip dirigit 
per Víctor Soto tanca per segon 
any consecutiu la competició 
domèstica, i enguany ho ha fet 
amb un balanç d’onze victòries i 
tres derrotes. “Aquest era el nos-

tre gran objectiu aquesta tempo-
rada. Estem molt contentes amb 
els resultats d’aquest any ja que 
hem pogut assegurar victòries 
contra rivals complicats i prepa-
rar-nos bé per afrontar aquesta 
segona fase”, va assegurar la ca-
pitana de l’equip, Lola Lombar-
do. Els rivals més durs seran el 
Banyoles i el Palautordera.

El Concòrdia inicia dissabte els 

play-offs contra el Palautordera

Handbol

Redacció

andorra la vElla Víctor Bueno, Adrià Sánchez, 
Luis Miguel Teixeira, Ricard 
Llovera, Adrián Gallego i 
Jorge Pinto han caigut de 
la primera convocatòria de 
Justo Ruiz per al partit de 
divendres a l’estadi Comunal 
contra Sèrbia, corresponent 
al grup 2 del Preeuropeu. La 

llista de la preconvocatòria 
s’ha quedat en 24 jugadors i 
abans del partit de divendres 
li tocarà descartar sis juga-
dors més. En la preconvoca-
tòria continuen Marc Rebés, 
Txus Rubio i Aaron Sánchez, 
que també estan convocats 
per a l’amistós de dilluns de 
la selecció d’Andorra contra 
Moldàvia, a Malta.

Justo Ruiz descarta sis 

jugadors de la sub-21 

Futbol

Redacció

andorra la vElla

natació

Mònica Ramírez haurà de li-
mitar-se a buscar la mínima 
olímpica per poder obtenir la 
wild card per classificar-se per 
als Jocs Olímpics de Rio en 
l’Europeu de Londres que es 
realitzarà del 9 al 22 de maig. 
La nedadora andorrana no va 
aconseguir cap mínima en el 
Campionat d’Espanya open 
de natació que es va dispu-
tar al Club Natació Sabadell. 
Ramírez va competir ahir en 
la prova dels 100 esquena i 
va quedar lluny de la míni-
ma, amb un temps d’1.07,89. 
“M’ha costat moltíssim. He 
passat molt bé els primers  
50 metres, però tornar se 
m’ha fet molt llarg. Llàstima 
que aquest open no l’hàgim 
preparat en bones condici-
ons.” Tampoc va assolir la mí-
nima als 50 i 100 lliures. “Per 
sort em queda l’oportunitat 
de Londres”, va dir Ramírez.

Ramírez es 

queda lluny de 

la mínima als 

100 esquena

Redacció

andorra la vElla

S’havia de millorar en agressivi-
tat defensiva. Era tota una evi-
dència i aquest pas, per fi, es va 
fer al Nou Congost. Van guanyar  
demostrant la millora defensi-
va desitjada, però encara sense 
trobar aquell equilibri que tenia 
l’equip abans de quedar sense 
opcions de classificació per dis-
putar la Copa del Rei. El direc-
tor esportiu del Bàsquet Club 
MoraBanc, Francesc Solana, va 
encoratjar la plantilla a conti-
nuar amb el mateix compromís 
d’agressivitat ja que dissabte 
visita el poliesportiu d’Andorra 
la revelació d’aquesta tempo-
rada, el Montakit Fuenlabrada 
–aquell equip que va descendir 
esportivament i després va ser 
recuperat per a la causa als des-
patxos. 

“La resposta de l’equip a Man-
resa va ser molt bona. Era el 

que demanava, sobretot Joan 
Peñarroya, a l’equip, aquest pas 
endavant en defensa, agressivi-
tat i provocar els errors del rival 
en l’un contra un, les línies de 
passada... Ho vam aconseguir en 
una pista molt difícil i contra un 
rival molt necessitat. Espero que 

sigui el principi i poder-ho apor-
tar en els següents partits”, va 
indicar Solana, que té clar que el 
vestidor necessitava una victòria 
d’aquesta mena. “Sobretot per la 
manera com s’està treballant les 
últimes setmanes. Aquesta set-
mana la resposta a Manresa ens 

ha de donar confiança i esperem 
créixer més.” 

Dissabte toca jugar contra el 
sisè classificat: l’exequip de So-
lana. El dissenyador d’aquest 
equip que ja suma tretze victòri-
es és l’exbase i amic de Francesc 
Solana Ferran López. Té un en-
trenador, el basc Jota Cuspine-
ra, que ha fet oblidar el que hi 
havia abans: Zan Tabak. “Serà 
complicadíssim. Rebem l’equip 
revelació que va baixar l’any pas-
sat i ara està fent una temporada 
fantàstica. Es va classificar per 
disputar la Copa del Rei i ja té 
tretze victòries. Destaca per la 
seva agressivitat defensiva, que 
els dóna confiança i solidesa per 
guanyar partits ajustats. Hem 
d’estar molt bé nosaltres per 
competir i poder guanyar.” Tam-
bé es va congratular del retorn 
de David Navarro. “Les rotacions 
ara són més curtes i hi ha més in-
tensitat”, va sentenciar Solana.

Solana encoratja l’equip perquè 

continuï sent agressiu en defensa
El director esportiu del MoraBanc diu que la resposta de l’equip a Manresa va ser “fantàstica”

Bàsquet

Víctor Duaso

andorra la vElla

Solana i Ferran López (director esportiu del Fuenlabrada) a Las Vegas aquest estiu.

FacEBook
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CURSOS  
D’ANGLÈS I RUS  

PER A EMPRESES

idiomes.impis.sl@gmail.com

VENDA DE LLENYA
- Roure. Comanda mínima: 1/2 m3 (el 

preu inclou també el 

transport i la col·locació).

- Confecció de coms.

- Sacs d’encenalls.

835 800

DIVERSOS

DESCONNECTI 
DEL DIA A DIA

MASSATGE 
RELAXANT

Tarifes:  
30 € mitja hora  
i 50 € una hora

Hores convingudes 
68 71 41

OPORTUNITAT
MOTO HONDA VARADERO 125 INJECCIÓ

Com nova - pocs km. Revisió feta - neumàtics nous
AND - J... a 2.250 € - Tel.: 33 80 99

LLoguers cèntrics 

teL. 86 25 40

 Pis en venda a Escaldes-Engordany
cèntric,  140 m2, 4 dormitoris  
i 2 banys. Preu: 310.000 €

Es lloguen pisos d’una habitació, 
moblats i equipats, a Anyós 

(al costat del Centre Esportiu). 
Preu: des de 350 €  737 171 (Esther)  

alquilandorra@gmail.com

IMMOBLES

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

A partir de 600 €/mes
Despeses a part segons consum

Apartaments a Escaldes, zona Caldea. Total-
ment moblats i equipats, amb tots els electro-
domèstics. 1 habitació doble, 1 bany, cuina sepa-
rada, safareig. 1 plaça d’aparcament i traster.

lloguer

Škoda Yeti Monte Carlo
A partir de 20.800 € 

Descobreix un SUV amb molta classe

Motor Espai Av. d’Enclar, 50 · Santa Coloma · 890000 · vda.skoda@andorra.ad
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ANDORRA LA VELLA 
Ref. 4103, Pis, 60 m2, 2 h., 1 b., armaris, cèntric, no s’hi accepten animals ...380 €
Ref. 4098, Pis, 120 m2, 3 habitacions, 2 banys, ascensor, balcó, cèntric, lluminós, 
                       serveis al voltant .........................................................................675 €
Ref. 4050, Pis, 90 m2, 3 h., 2 b., pq,. op., sol, cuina tancada, llar de foc, terrassa ....725 €
Ref. 3040, Dúplex, 85 m2, 2 h., 1 b., pq., cèntric, doble vidre, lluminós, parquet ....730 €
Ref. 1511, Àtic, 90 m2, 2 habitacions, 2 banys, armaris encastats, despeses incloses, 
                       doble vidre, serveis al voltant ......................................................750 €
CANILLO
Ref. 4004, Pis, 60 m2, 2 habitacions, 1 bany, armaris encastats, cuina equipada, 
                       cèntric, moblat ............................................................................500 €
Ref. 2116, Pis, 40 m2, 1 hab., 1 bany, pq., moblat, terrassa, vistes ................400 €
ENCAMP
Ref. 3943, Àtic, 75 m2, 3 hab., 1 bany, cèntric, terra porcellànic, vistes .........475 €
Ref. 4075, Pis, 80 m2, 3 hab., 1 bany, armaris encastats, ascensor, lluminós ......525 €

Ref. 3405, Pis, 80 m2, 2 habitacions, sol, terrassa, vistes ...............................600 €
ESCALDESENGORDANY
Ref. 4093, Àtic, 55 m2, 1 hab., pàrquing, sol, vistes .......................................500 €
Ref. 4077, Pis, 40 m2, 1 hab., 1 bany, calefacció de gasoil, cèntric, lluminós ... 300 €
Ref. 3290, Pis, 65 m2, 2 hab., ascensor, cèntric, moblat .................................525 €
Ref. 1365, Pis, 75 m2, 2 hab., 1 bany, ascensor, cèntric, lluminós ..................600 €
Ref. 2592, Pis, 90 m2, 3 hab., 1 bany, sol, lluminós .......................................600 €
Ref. 3800, Pis, 100 m2, 3 hab., 2 banys, sol, terrassa/balcó ...........................700 €
Ref. 4008, Pis, 90 m2, 3 hab., 1 bany, sol, moblat, reformat ..........................800 €
ORDINO
Ref. 2973, Pis, 82 m2, 3 hab., 2 banys, despeses incloses, safareig ................682 €
Ref. 4095, Planta baixa, 61 m2, 2 hab., 1 bany, sol, terrassa/jardí, vistes ......630 €
SANT JULIÀ DE LÒRIA
Ref. 4017, Planta baixa, 49 m2, 1 hab., 1 bany, pq., sol, doble vidre, vistes ...550 €
Ref. 4024, Pis, 90 m2, 3 h., 1 bany, balcó, cuina tancada, cèntric, parquet ....450 €

LLOGUER

VENDA

La Massana
Ref. 3688. Planta baixa, 60 m2, 
2 habitacions, 2 banys, apar-
cament, assolellat, calefacció 
de gas, cuina tancada, jardí, 
llar de foc, lluminós, terrassa, 
vistes. Planta baixa en venda 
a Escàs. Saló menjador amb 

llar de foc i sortida a terrassa/jardí, cuina tancada, dos habitacions 
dobles, dos banys. Plaça d’aparcament tancada. 200.000 €

Sant Julià de Lòria
Ref. 3614. Pis, 90 m2,  
2 habitacions, ascensor, 
calefacció de gasoil, cale-
facció elèctrica, lluminós, 
reformat, safareig, vistes. 
Pis en venda a Sant Julià 
de 72 m2, 2 habitacions 

dobles (una amb zona de vestidor), 1 bany, cuina amb rebost, saló 
menjador, rebedor i safareig. Plaça d’aparcament. 152.631 €

Andorra la Vella
Ref. 3877. Pis, 122 m2, 3 hab.,  
2 banys, a prop del centre, 
aparcament, armaris encastats, 
ascensor, assolellat, calefacció 
de gasoil, cuina office, doble 
vidre, façana de pedra, llar de 
foc, safareig, terra porcellànic, 

terrassa, traster, vistes. Pis en venda a Andorra la Vella, ubicat en zona 
residencial tranquil·la i a prop del centre, amb 122 m2 distribuïts en 
3 dormitoris dobles, 2 banys complets, cuina office, safareig i saló 
menjador amb llar de foc i sortida a la terrassa de 8 m2. Plaça d’apar-
cament i traster inclosos. Bones vistes i sol tot el dia. 290.000 €

La Massana
Ref. 3788. Pis, 90 m2,  
3 hab., 2 banys, aparca-
ment, armaris encastats, 
ascensor, assolellat, cale-
facció elèctrica, coberta 
de pissarra, cuina oberta, 
llar de foc, serveis al vol-

tant, tancaments exteriors de fusta, tancaments exteriors de PVC, 
terrassa, traster, vistes. Pis en venda al centre de la Massana, saló 
menjador amb cuina oberta i sortida a terrassa d’uns 15 metres qua-
drats. Tres habitacions (2 dobles, 1 individual), dos banys. Dret d’ús 
de plaça d’aparcament i un traster. 250.000 €

VENDA

Fantàstic xalet seminou en venda a Ordino  
(la Cortinada)!! 700 m2!!

 Planta baixa: Pàrquing per a 5/6 cotxes (120 m2), celler  
i sortida a terrassa/jardí de 200 m2.

Planta 1: Menjador amb llar de foc, 2 dormitoris dobles, 
bany auxiliar, cuina office i sortida a jardí.

 Planta 2: 3 dormitoris dobles (1 suite) i 2 banys. 
Planta 3: Cap de casa diàfan de 135 m2. Sol i vistes!!

Preu: 1.200.000 €

www.ferrutx-immobles.com
capferrutx@gmail.com
núm. col·l. 376  -  grup Solà Immobles

Pis en venda a Andorra la Vella, zona 
de l’hotel President, 70 m2,  3 dor-
mitoris, bany complet, cuina office i 
menjador. Preu: 100.000 €

TEL.: 35 36 37

Pis totalment reformat al centre 
d’Escaldes (Carlemany), 3 dormito-
ris (1 suite amb vestidor), 2 banys 
complets, cuina office equipada 
i menjador. Acabats de qualitat!!  
Preu: 450.000 €

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

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

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

Fantàstica borda reformada a En-
camp. Consta de 4 dormitoris, 1 sui-
te), 2 banys complets, bany de corte-
sia, menjador amb llar de foc, cuina 
office, despatx i altell de 50 m2. Box 
per a 2 cotxes i celler. Molt sol i vistes 
espectaculars. Preu: 577.500 €

Vol vendre o llogar 

la seva propietat? Truqui’ns!

120 m2. Sala d’estar-menjador, cuina office. 3 
dorm. 2 banys. Terrassa. Reformat. Sol i vistes.

80 m2. Sala d’estar-menjador, cuina tancada, 2 
dorm., 1 bany + lavabo. Sol i vistes. Pàrquing.

OPORTUNITAT

Av. Meritxell, 106

www.immoreig.com80 83 80

IMMOBILIÀRIA REIG
cOnsuLtInG I GEstIó IMMOBILIÀRIA

col·legiat
núm. 88

ANDORRA LA 
VELLA
Ref. 2478

PREU: 290.000 €

ENCAMP
Ref. 2469

PREU: 210.000 €

95 m2. Sala d’estar-menjador, cuina tancada, 
3 dormitoris. 2 banys. 

110 m2. Sala d’estar-menjador, cuina office,  
3 dorm. dobles, 2 banys complets. Tot exteri-

or. Cèntric. Terrassa. Sol i vistes. Pàrquing.

SANTA COLOMA
Ref. 2477

PREU: 135.000 €

ORDINO
Ref. 2437

PREU: 215.000 €

LLOGUER
LL-224. Escaldes. Àtic. 

Molt cèntric. Nou, a 
estrenar. 1 dorm. 1 bany. 

Terrassa, 2 pàrquings. 
Moblat i equipat. Sol  

i vistes.

PREU: 650 €/mes + 
desp.

PIS REFORMAT. 
Sala d’estar-menjador, 
cuina office, 5 dorm., 
2 banys, 1 bany aux. 
Terrassa. Cantoner. 
Pàrquing i traster.

SANT JULIÀ DE LÒRIA
Ref. 2484

PREU: 420.000 €

LLOGUER

VENDA

PROMOCIONS NORMA S.L.
Dr. Nequi, 5, local 1, AD500 Andorra la Vella

www.promocionsnorma.com - info@promocionsnorma.com

Tel.: +376 80 86 80 - Mòbil: +376 32 45 35 

REF. 300: Magnífica casa adossada, 
zona residencial Aldosa, 110 m2, 3 hab., 
2 banys, totalment moblada i equipada, 

amb sortida a terrassa, amb vistes, 
pàrquing i traster. 472.500 €

REF. 691: Àtic dúplex a les Teulades de  
4 dormitoris. 1a planta: 56,67 m2: 1 dormitori 

doble, 1 bany complet, cuina oberta, sala d’estar 
d’uns 30 m2 amb sortida a terrassa d’11,78 m2 i 
traster d’1,50 m2. 2a planta: 54,30 m2 (3 dormi-
toris i 2 banys), 1 dormitori en suite, 1 dormitori 

individual, 1 dormitori doble, 1 bany complet,  
traster de 4 m2. Aparcament: 2 boxs i un traster. 600.000 €

REF. 683: Casa a Pal de 2 nivells. 
Planta baixa: superfície de 97 m2 i 
terrassa de 15,75 m2. Disposa de 
cuina, safareig, 1 bany, menjador i 
sala d’estar amb llar de foc. Cuina 

equipada. Planta primera: superfície 
de 97 m2. 1 suite amb sortida a balcó, 

2 habitacions dobles, 1 bany, sala polivalent i vestidor. Dispo-
sa d’una plaça d’aparcament a l’interior de l’habitatge. Casa 

envoltada de natura i jardí comunitari. PREU: 540.000 €

REF. 619 Fantàstic pis d’uns 105 m2 a 
Anyós, molt a prop del centre esportiu 

AnyósPark. Consta de rebedor amb armari 
encastat i saló menjador amb accés a 

terrassa. Cuina exterior i safareig. 2 hab., 
una en suite amb banyera hidromassatge, i plat de dutxa. 1 

d’individual i un segon bany amb banyera. Armaris encastats. 
Acabats de disseny i de qualitat. Plaça d’aparcament de 14 m2 

i 2 trasters inclosos en el preu. PREU. 338.000 €

REF. 679: Magnífic 
pis a Anyós,  

urb. Els Oriosos, 
de 123 m2,  
3 hab., 1 en 

suite amb banyera 
hidromassatge, 2 banys, cuina equipada 
amb espai per menjar, safareig. Menjador 
amb sortida a balcó. Llar de foc, tot exte-
rior, sol de tarda, vistes a la vall. Armaris 
encastats, acabats de qualitat. 2 places 

d’aparcament i traster. 360.000 €

REF. 682: Magnífica 
planta baixa a la 

zona residencial els 
Vilars de 146 m2 

habitables, 200 m2 
de jardí. 4 dormitoris,  

3 dobles, 1 suite 
amb vestidor, 1 d’individual, actualment 

despatx. Totes les habitacions són exteriors 
amb sortida al jardí. 2 banys, 1 bany aux. 
de cortesia. Saló menjador i cuina també 

amb sortida al jardí. Consulteu preu

VOL LLOGAR O VENDRE LA SEVA PROPIETAT? PARLI AMB NOSALTRES

REF. 710: Pis d’uns 92 m2 situat en una 6a 
planta en una zona molt tranquil·la i assolellada 
d’Andorra la Vella. El pis disposa de 3 habitaci-
ons dobles, 1 en suite, i vestidor. Cuina tancada 

molt àmplia. Saló menjador molt lluminós. 
Totes les finestres del pis són d’alumini. Pis 
en molt bon estat de conservació. 3 places 
d’aparcament incloses. PREU: 290.000 €

REF. 715: Pis de 2 
hab. + habitació/tras-
ter de 42 m2, situat 
en planta baixa amb 

terrassa de  
77 m2 en una zona 

molt tranquil·la i asso-
lellada del Tarter, a 5 

minuts dels remuntadors de Grandvalira. 
Pàrquing inclòs. PREU: 275.000 €

REF. 2010: Pis molt 
agradable en zona 

molt tranquil·la i asso-
lellada a Santa Coloma 

d’uns 105 m2, de 3 
hab. dobles, 2 banys, 
menjador amb sortida 

a terrassa i sortida directa a plaça-jardí 
comunitaris. Cuina office, safareig i 

rebost. Preu: 215.000 €

Ref. 652 
OPORTUNITAT!!! 
PIS AMB MOLTES 
POSSIBILITATS  
a Ciutat de Valls  

de 3 hab.,  
1 bany, 1 bany 
aux. POSSIBILI-

TAT DE VENDRE’L AMB LLOGATER. BONA 
RENDIBILITAT. PREU: 126.000 €

REF. 31-2: BAIXADA DEL MOLÍ, PIS DE 
80 M2 DE 3 HABITACIONS, 1 EN SUITE, 

2 BANYS, CUINA OBERTA. ARMARIS 
ENCASTATS A TOTES LES HABITACIONS. 

PLAÇA D’APARCAMENT (65 euros) 
OPCIONAL. Situat en una 5a planta, molt 

lluminós i vistes. PREU: 700 €
REF. 33: Pis de 58 m2 al centre  

d’Andorra la Vella de 2 hab., 1 doble,  
1 individual, 1 bany. Semimoblat, amb 

plaça d’aparcament. 650 €
REF. 732: Pis d’uns 100 m2 de 3 hab. 
Zona correus espanyols. Cuina amb 

espai per menjar i sortida a balcó, saló 
menjador amb llar de foc i sortida al 

balcó. 3 habitacions, 1 en suite. 2 banys 

i safareig. 50 € a compte de despeses. 
650 €

REF. 733: Pis d’uns 90 m2 a Ciutat de 
Valls de 3 habitacions, 1 bany, cuina 
separada. Tot exterior i molt lluminós  

en una 5a planta amb ascensor.  
No disposa de plaça d’aparcament.  
50 € a compte de despeses. 550 €



classificats18 Dimecres, 23 De març Del 2016

VENDA

LLOGUER

www.cisa.ad      tel. 73 73 73
Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · comercial@cisa.ad

/cisaandorra        /CISA.Andorra         CISA Andorra         00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra        /CISA.Andorra         CISA Andorra         00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra        /CISA.Andorra         CISA Andorra         00376 362666 / 00376 349444

Ref. 1116 Canillo

Preciós pis de 90 m2 a l’Aldosa de Canillo, molt a 

prop de les pistes de Grandvalira. El pis disposa 

de 3 habitacions dobles, una tipus suite, totes 

exteriors i amb armaris encastats en totes. Els 

banys són amplis i estan totalment equipats. 

Cuina tancada independent molt àmplia amb 

un gran quartet per rentar amb accés exterior. 

La cuina està totalment equipada. Disposa d’un 

saló menjador amb llar de foc i dóna accés a una 

gran terrassa de 40 m2 amb unes vistes iniguala-

bles. Aquest pis té sol tot el dia. Una part de la 

terrassa està tancada amb terra d’herba artificial 
per poder gaudir d’un bon sopar enmig de les 

muntanyes qualsevol mes de l’any. Té un pàrquing 

ampli i un traster sota l’edifici. Es ven totalment 
moblat i equipat. Un pis de LUXE!!

Preu: 263.782 €

 REF. 1687. LA MAssAnA 

Pis modern a la Massana. Disposa de 2 dormitoris 

amplis amb armaris encastats, 1 bany complet i un saló 

menjador ampli, que juntament amb la cuina integrada 

fa la sensació d’amplitud. Té una plaça d’aparcament 

i un traster. Pis en un estat excel·lent. Idoni per a un 

lloguer permanent. Preu: 600 €

LA MAssAnA. CEnTRE. LL0285

Pis modern de tres habitacions en molt bon estat al 

centre de la Massana. Dos banys. Cuina. Una plaça de 

pàrquing gran per 2 cotxes.

Preu: 700 €

TAMBÉ PISOS DE LLOGUER PER LA TEMPORADA A PARTIR DE 350 EUROS!

REF. LL0288. ARInsAL  

Pis acollidor moblat en un entorn tranquil prop de 

les pistes de Vallnord (Arinsal). Dos dormitoris amb 

armaris de paret. Menjador amb terrassa i xemeneia. 

Cuina equipada. Plaça de pàrquing i traster.  

Preu: 500 €

REF. 1763. LA MAssAnA 

Àtic dúplex reformat en perfecte estat 

al centre de la Massana. La planta baixa 

consta de tres dormitoris. Dormitori 

principal amb bany privat, equipat 

amb jacuzzi i cabina de dutxa. Té una 

biblioteca que pot convertir-se en 

habitació amb bany. Cuina amb sortida 

a la terrassa. Gran terrassa de 75 m2. 

Pis remodelat recentment i amb jardí 

de 20 m2. Garatge per a 2 cotxes tipus 

box. Preu: 650.000 €

OPORTUnITAT 1473. ARInsAL

Apartament de dues habitacions a 

Arinsal, prop de les pistes d’esquí. 

Cuina independent. Menjador i cuina 

amb sortida a una terrassa.  

Dos dormitoris exteriors amb armaris 

encastats amb dos banys. Pàrquing  

i traster. 

Preu: 90.000 €

OPORTUnITAT 1519. EL TARTER

Apartament en excel·lent estat enfront 

de les pistes del Tarter. Un dormitori, 

cuina americana, completament 

equipada. Aparcament i traster. Jardí.  

En venda o lloguer tot l’any.

Preu: 90.000 €

REF. 1757. EnCAMP  

Àtic rehabilitat al centre d’Encamp, 

a prop de les escoles i el centre 

d’esports. saló menjador amb accés a 

una terrassa amb boniques vistes. A tan 

sols 10 minuts fins al Funicamp i accés 
a totes les pistes de Grandvalira. 

Una oportunitat molt bona.

Preu: 115.000 €

REF. 1771. JUbERRI.  

sAnT JULIÀ DE LòRIA  

Xalet unifamiliar de 230 m2 a Juberri.  

4 habitacions, una de les quals és tipus 

suite amb banyera d'hidromassatge. 

Tot exterior amb sol tot el dia. Gran 

menjador amb cuina americana. Gran 

traster que es pot utilitzar com a 

gimnàs. La casa té una plaça de garatge 

en box i dues places més exteriors. 

Una oportunitat molt bona.   

Preu: 630.000 €

REF. 1761. LA MAssAnA 

Apartament excel·lent al centre de 

la Massana, molt a prop de tots els 

serveis. El pis té 4 habitacions espaioses, 

una sala d’estar, cuina independent. 

Dormitoris i sala d’estar amb terra de 

parquet. Armaris encastats a totes les 

habitacions. L’apartament també té una 

altra gran sala amb cuina completa i un 

pati tancat. Calefacció central de gasoil. 

Disposa de pàrquing i traster. 

Preu: 230.000 €

OPORTUnITAT 1794. RAnsOL

Apartament moblat i completament 

equipat de 100 m2 prop de les pistes de 

Grandvalira. 3 habitacions amb armaris 

de paret. Dos banys complets, un amb 

banyera d’hidromassatge. Cuina oberta 

completament equipada. saló menjador, 

té accés a una àmplia terrassa. Acabats 

de bona qualitat, sòl de parquet. Dos 

trasters i pàrquing. sol i vistes.

Preu: 215.000 €
REF. 1793 ORDInO 

Àtic dúplex nou, a estrenar, en exclusiva 

zona residencial, al costat de les esco-

les, disposa de zones comunitàries amb 

jardí parc infantil i pista poliesportiva. 

La planta baixa consta de 2 dormitoris 

dobles amb armaris encastats, 1 tipus 

suite, 2 banys complets, cuina semio-

berta totalment equipada, saló menja-

dor amb llar de foc i  accés a terrassa 

de 5 m2, sol i vistes espectaculars, la 

planta altell disposa d’un dormitori amb 

armaris, un bany amb dutxa i un quartet 

traster. Acabats de qualitat, persianes 

elèctriques, caldera de gas individual. 

Disposa de 2 places d’aparcament i un 

traster. Preu: 360.000 €

 infoimgest@gmail.com · www.andorracanillopark.com

3-4 hab.
VENDA

a partir de
175.000 €

a partir de

3-4 hab.

LLOGUER
a partir de

500 €/mes

a partir de

CALEFACCIÓ

AMB BIOMASSA

50% D'ESTALVI

EN EL REBUT DE

CALEFACCIÓ

4t - 8

VENDES

ANDORRA: Ref. 1095, zona Pyrénées, nou,  
140 m2 aproximadament, 3 habitacions dobles,  
2 banys, cuina amb office, gran menjador amb 
terrassa i vistes, 2 places de garatge. 790.000 € 

RANSOL: Ref. 1036, pis nou, a prop de pistes, 2 
habitacions, 1 bany, garatge i traster. 120.000 €
CANILLO: Ref. 1051, a prop del telecabina, nou, 
127 m2 + 60 m2 de terrassa, 3 hab., 2 banys, cuina 
independent, garatge i traster. 265.000 €

LLOGUERS

ANDORRA: Ref. 1031, àtic situat a prop del 
centre,  3 habitacions, 2 banys, menjador, cuina i 
altell. 675 €/mes
SANTA COLOMA: Ref. 1097, pis de 115 m2, 3 ha-
bitacions, 2 banys, menjador, cuina independent 
i garatge. 550 €/mes
SANT JULIÀ DE LÒRIA: Pis situat a prop del cen-
tre, 3 habitacions, 2 banys, cuina independent, 
menjador, garatge i traster. 650 €/mes

 

ANDORRA
Pis al centre d’Andor-
ra la Vella amb 97 m2, 
2 dormitoris, 1 bany 
complet, cuina separa-
da, saló menjador amb 
terrassa, sol i vistes. 
Actualment llogat.
REF. 4639
PREU: 250.000 €

ESCALDES-ENGORDANY 
Àtic ben situat davant de 
Caldea amb terrassa, sol 
i vistes tot el dia. Amb  
85 m2, 2 dormitoris, 1 bany 
complet, cuina separada 
amb galeria, saló menja-
dor. Moblat i equipat. Pàr-
quing i traster.
REF. 4636
PREU: 380.000 €

Tel.: (+376) 738 721 

fercamp@andorra.ad

www.fercamp.com
ARINSAL - LA MASSANA

VENDES LLOGUERS

VOL VENDRE O LLOGAR LA SEVA PROPIETAT?

TENIM CLIENTS DISPOSATS A COMPRAR O LLOGAR LA SEVA PROPIETAT

ANDORRA. REF. 4641: Àtic dú-
plex de 120 m2 amb 2 dormitoris, 
2 banys, cuina tancada, gran saló 
menjador amb llar de foc, terrassa 
molt gran amb sol i vistes. CALE-
FACCIÓ INCLOSA. PREU: 700 €
ORDINO. REF. 4334: Pis de 40 m2 
aprox., 1 dormitori doble, 1 bany  
amb dutxa, saló menjador amb 
cuina oberta. Jardí. Possibilitat de 
pàrquing. PREU: 400 €
PAL. REF. 4640: Xalet tot reformat 
amb una parcel·la de 1.000 m2. Té 
250 m2 construïts amb 2 plantes:  
P. baixa: rebedor, safareig, cui-
na molt gran office, 1 dormitori,  
1 bany amb plat de dutxa i ampli 
saló menjador amb possibilitat 
d’ampliar més, amb llar de foc amb 
recuperador de calor. P. 1a: 1 dormi-
tori doble amb terrassa, 2 dormitoris 

dobles, vestidor, 1 bany molt ampli 
amb banyera d’hidromassatge. 
Totes les habitacions amb armaris 
encastats folrats, sostres i terra de 
les habitacions de parquet. Tot ex-
terior, amb sol i jardí. Garatge per a  
2 cotxes. PREU: 1.800 €
ENCAMP. REF. 4606: Pis completa-
ment moblat molt a prop del centre 
amb 1 dormitori doble, 1 bany com-
plet, cuina oberta, saló menjador. Tot 
exterior. Pàrquing. PREU: 550 €
ARINSAL. REF. 4506: Pis molt 
maco sense mobles amb accés 
directe des del carrer amb 89 m2, 
2 dormitoris (1 suite), 2 banys  
(1 amb dutxa i un altre amb ba-
nyera), cuina oberta moblada, saló 
menjador, sala de 25 m2 més traster 
apte per a habitació, despatx, sala 
de jocs. Pàrquing. PREU: 600 €

 Baixada del Molí, 3-5, edifici Molí, bloc D, 1r 4a,
AD500 Andorra la Vella

www.igserveis.com - imma@igserveis.com

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

ANDORRA LA VELLA
REF. 6161: 3 dormitoris, 2 banys, cuina, 
menjador, balcó, garatge opcional. 725 € 
REF. 6169: Dúplex, 2 dormitoris, 1 bany, 
cuina, menjador, garatge i traster. 730 €
REF. 6168: 3 dormitoris, 2 banys, cuina, 
menjador, garatge. 700 €
REF. 6191: 3 dormitoris, 2 banys, cuina, 
menjador, balcó. 750 €
REF. 5992: 2 dormitoris, 1 bany, cuina, 
menjador, calefacció inclosa. 685 €
ESCALDES-ENGORDANY
REF. 5943: 2 dormitoris, 2 banys, cuina, 

menjador, garatge i traster. 550 €
REF. 6114: 3 dormitoris, 2 banys, cuina, 
menjador, terrassa, garatge. 600 €
REF. 6134: Sacalma, 3 dormitoris, 2 banys, 
cuina, menjador, garatge. 1.200 €
REF. 6191: 3 dormitoris, 2 banys, cuina, 
menjador. 600 €
REF. 6185: 1 dormitori, 1 bany, cuina, 
menjador, garatge i traster. 500 €
ENCAMP
REF. 6164: 2 dormitoris, 1 bany, cuina, 
menjador, garatge i traster, centre. 450€
REF. 6159: 1 dormitori, 1 bany, cuina, men-

jador, jardí, moblat, garatge. 550 €
REF. 6160: 2 dormitoris, 1 bany, cuina, 
menjador, garatge. 550 €
SANT JULIÀ DE LÒRIA
REF. 5858: Dúplex de 178 m2, 4 dormitoris,  
3 banys, cuina, menjador, terrassa, box per 
a 3 cotxes. 1.250 €
REF. 6140: Nagol, 1 dormitori, 1 bany, cuina, 
menjador, balcó, nou, garatge. 500 €
REF. 6147: Cèntric, 3 dormitoris, 1 bany, 
cuina, menjador, balcó, reformat. 450 €
REF. 6131: 2 dormitoris, 1 bany, cuina, 
menjador, plaça de garatge i traster. 600 €

LLOGUERS

VENDA

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

ANDORRA LA VELLA
Pis de 78 m2, 2 dormitoris, 1 bany 
complet, cuina, saló menjador amb llar de 
foc, balcó, plaça de garatge i traster. Molt 
a prop del centre. PREU: 133.000 €

ORDINO - OPORTUNITAT
Casa adossada, 250 m2, 4 dormitoris,  
2 banys complets, 1 bany aux., cuina tan-
cada, safareig, menjador amb llar de foc i 
accés a terrassa, garatge per a 2 cotxes, 
traster. Vistes i sol. PREU: 367.500 €

ESCALDES-ENGORDANY
Pis seminou, 75 m2, 2 dormitoris (1 doble 
amb accés a balcó + 1 d’individual), 
1 bany complet, saló menjador, cuina 
tancada amb safareig, plaça de garatge 
inclosa. PREU: 160.000 €
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Pis en ple centre, 1 habitació, gran saló 

menjador amb sortida al balcó, cuina, un 

rebost, bany complet amb safareig.  

Despeses incloses!!

500 €
Andorra - Ref. 8285

Casa adossada amb 465 m2 dividits en planta 

baixa amb pàrquing per a 2 vehicles, safareig, 

saló menjador amb llar de foc i sortida a la terras-

sa, cuina office equipada. Primera planta:  
4 dormitoris, 1 suite amb vestidor, 1 bany 

complet, sota teulada gran estudi amb despatx 

tancat. Planta -1: gran menjador amb taula per a 
una capacitat de 30 persones, cuina, celler, gran 

rebost i sortida al jardí.

1.100 €
Sant Julià de Lòria (Aixirivall) - Ref. 8279

Pis seminou a l’elegant urbanització de Bellmont, 

de 3 àmplies habitacions amb 2 banys complets. 

Molta lluminositat. Magnífiques vistes. Acabats de 
qualitat. Inclou pàrquing i traster.

1.200 €
La Massana (Aldosa) - Ref. 8333

Fantàstic pis seminou, amb 1 habitació, 1 bany 

complet, cuina oberta al saló menjador. Pàrquing  

i traster inclosos al preu. Parquet. Zona d’Engolas-

ters. ANIMALS NO!!

350 €
Escaldes (Engolasters) - Ref. 8336

Pis molt acollidor i moblat, habitació doble, bany 

amb banyera, cuina oberta i equipada, ampli 

saló menjador i amb pàrquing.

380 €
Encamp - Ref. 8340 

Casa rústica molt bonica, 

amb vistes i lluminosa!

Consta de 125 m2 amb  

4 habitacions, un altell, 

bany amb dutxa i un ser-

vei, cuina tancada i equi-

pada, sala d’estar gran, 

lluminosa, amb vistes 

a les muntanyes i amb 

llar de foc, possibilitat de 

pàrquing, traster espaiós, 

zones comunes amb 

jardins i consergeria.

288.750 €
La Massana (Sispony) 

Ref. 8321

Pis de 3 habitacions per reformar, amb terrassa, 

àmplia cuina amb safareig, saló menjador i bany complet. 

A 5 minuts del centre amb cotxe!!

100.000 € (negociables)
Andorra (av. Santa Coloma) - Ref. 8225

88 53 00

Pis seminou a peu del Funicamp, completa-

ment moblat i equipat, per entrar-hi a viure.  

2 dormitoris dobles amb armaris encastats,  

1 bany, cuina americana amb passaplats, 

exterior amb vistes immillorables. Pàrquing  

i guardaesquís.

675 €
Encamp - Ref. 8292

Pis amb increïbles vistes i molt lluminós! 2 habita-

cions dobles, bany amb jacuzzi, cuina oberta, una 

petita llar de foc, terrassa de 7 m2, traster i pàrquing.

S’hi accepten animals.

580 €
Escaldes (Engolasters) - Ref. 8339 

Pis situat en zona tranquil·la, cuina oberta al saló menjador.  

1 bany. Pàrquing inclòs. Vistes. Bona oportunitat!! A 5 minuts 

del centre d’Encamp a peu.  

60.000 €
Encamp - Ref. 8332 

150.000 €
Andorra - Ref. 8358 

Excel·lent inversió!! Apartament 

situat al centre de 65 m2, 2 habitaci-

ons, 1 bany. Ampli i exterior. Inclou 

plaça de garatge i traster en el preu 

de venda.

200.000 €
La Massana (CENTRE) - Ref. 8295

GRAN OPORTUNITAT AL CENTRE DE 

LA MASSANA!!! Pis seminou de  

108 m2, cèntric, de 3 habitacions,  

2 banys, cuina semioberta, armaris 

encastats, saló menjador ampli, traster, 

pàrquing, gran terrassa de 45 m2,  

exterior. Sol i vistes. 

Pis situat a la pleta de les Bons de 82 m2 amb 2 dormitoris, 

2 banys, saló menjador amb llar de foc i accés a la terrassa 

de 15 m2 i cuina tancada. Pàrquing i traster.

135.000 €     

Encamp (les Bons) - Ref. 6447  

 Apartament situat en ple centre de 100 m2, menjador amb 

llar de foc i balcó, cuina, tres dormitoris (un en suite), dos 

banys. Plaça d’aparcament al mateix edifici. Molt bona 
oportunitat!!

180.000 €
Ordino - Ref. 8331

Increïble pis de 130 m2, situat en zona residencial a 5 minuts del centre, 

totalment reformat i exterior. 3 habitacions, 2 en suite. Estances molt 

àmplies, saló menjador amb cuina americana totalment equipada, 

nova, a estrenar, i sortida a una àmplia terrassa d’uns 20 m2 amb sol 

i vistes durant tot el dia!! Inclou 2 places de pàrquing i un ampli traster 

de 30 m2. 

590.000 €
Andorra la Vella - Ref. 8234

PIS MODERN SEMINOU I SITUAT EN 

PLE CENTRE, 117,76 m2, 3 dormitoris 

dobles, 2 banys complets, cuina tancada, 

safareig, saló menjador, molta llum.  

Pàrquing opcional al mateix edifici. 

800 €
Escaldes-Engordany - Ref. 8287   

C/ Manuel Cerqueda i Escaler, n. 6, 2n 2a  
(Centre de Negoci ANDBANK), Escaldes-Engordany.

info@casanova.immo · www.casanova.immo
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86 33 00
Av. Fiter i Rossell, 30

Escaldes-Engordany

info@immodernandorra.com

www.immodernandorra.com

Pis molt encantador de 75 m
2
, seminou, amb 

vistes i sol, bons acabats, consta d’un ampli saló 

menjador, cuina equipada amb safareig, una 

habitació doble amb sortida a una terrasseta,  
una habitació individual, totes amb armaris 

encastats, bany complet amb banyera. Una 

bona plaça de pàrquing.

PREU: 195.000 €

ESCALDES REF. 8202  

LLOGUER:

Pis de 80 m
2
, 3 habitacions, 1 bany, 

cuina americana, armaris encastats, 

pàrquing, traster, exterior, sol i 

vistes.

650 €
CAniLLO PRAtS 8108

LLOGUER:

Pis reformat i totalment moblat, de 

3 dormitoris (1 doble i 2 individuals), 

1 bany complet, saló menjador amb 

cuina oberta. Calefacció inclosa.

800 €
ESCALDES 8191 

LLOGUER:

Pis de 73 m
2
 amb 2 dormitoris amb 

armaris encastats, 1 bany, menja-

dor i cuina. Plaça d’aparcament al 

mateix edifici.

500 €
CAniLLO 8147

LLOGUER:

Àtic dúplex en ple centre,  
3 habitacions dobles, 3 banys 

complets, cuina office equipada, 
saló menjador amb llar de foc, 

terrassa, 2 places de pàrquing.

2.350 €
AnDORRA  8058

LLOGUER:

Pis de 60 m
2
 moblat i equipat  

d’1 habitació doble, 1 bany complet, 

saló menjador amb terrassa i cuina 

oberta. Pàrquing i traster al mateix 

edifici.

350 €
inCLES 8205

LLOGUER:

Pis amb sol i vistes de 90 m
2
 

amb 2 habitacions dobles,  

2 banys, balcó de 8 m
2
, 

pàrquing i traster.

700 €
ARinSAL 7986

www.immodernandorra.com

LLOGUER:

Pis de 90 m
2
, molt bon estat,  

3 habitacions amb armaris encas-

tats, 2 banys complets, cuina tan-

cada, saló menjador. Sol i vistes.

550 €
AnDORRA CEntRE 8219

Oportunitat, habitatge seminou de 

81 m
2
, saló menjador amb accés a 

terrassa. Armaris encastats (un en 

suite), 2 banys complets, plaça de 

garatge i traster, sol i vistes.

PREU: 220.000 €

ESCALDES REF. 7991

EnCAMP REF. 6315

Pis de 75 m
2, tot exterior, amb vistes, excepte bany 

i safareig. 2 hab. amb armaris encastats. 1 saló 

menjador amb cuina oberta totalment renovat.  

1 bany complet. 1 safareig (o lavabo amb plat de 

dutxa), 1 plaça de pàrquing. 1 traster. Molt a prop 

de les escoles i el Prat Gran. 

Preu: 185.000 €

Pis seminou de 3 habitacions, 

una és una suite, amb dos banys 

complets i pàrquing BOX tancat 

inclòs (2 places). 

PREU: 195.000 €

AnDORRA REF. 6500
Disposa de 3 dormitoris, dos banys 

i uns increïbles 111 m
2
 d’espai de 

terrassa, que fan d’aquesta la casa més 

assequible per tot l’any. Pàrquing.

PREU: 195.000 €

CAniLLO REF. 7807

Pis seminou, 3 habitacions,  

2 banys complets, menjador 

amb llar de foc, cuina equipada, 

terrassa gran, traster i pàrquing.

PREU: 237.000 €

Pis, planta baixa, de 85 m
2
 +  

100 m
2
 de terrassa + construcció 

de fusta al jardí de 30 m
2
. 

Pàrquing inclòs.

PREU: 198.000 €

ORDinO REF. 7730

Àtic cèntric, de 3 habitacions dobles, 
2 banys complets,  

saló menjador amb llar de foc, cuina 

equipada, plaça de pàrquing inclosa.

PREU: 150.000 €

EnCAMP  REF. 7993
Casa adossada, situada a l’Aldosa.  

1a planta per les escales: saló menjador 

amb llar de foc i accés a la terrassa i al 

jardí. A la 2a planta trobem 2 dormitoris 

dobles i 1 d’individual, un bany complet 

i un despatx.

PREU: 359.000 €

LA MASSAnA REF. 8028 

CAniLLO  REF. 8059

LLOGUER:

Pis de 95 m
2
, 3 dormitoris (amb una 

suite), 2 banys complets, safareig 

amb cuina tancada. Pàrquing i 

traster al mateix edifici. Al costat 
de les escoles. 

600 €
SAnt JULiÀ 8220

LLOGUER:

Pis cèntric amb jardí, 1 dormito-

ri, 1 bany, cuina oberta, menja-

dor ampli, pàrquing opcional.

400 €
ORDinO  8026

LLOGUER:

Pis ubicat molt a prop del centre 

d’Escaldes, té sol i vistes a Caldea. 

Consta de 4 habitacions, saló men-

jador, terrassa coberta, 2 banys, 

cuina, rebedor.

600 €
ESCALDES CEntRE 8217

LLOGUER:

Pis reformat i semimoblat,  

2 habitacions, 1 bany complet, 

terrassa de 7 m
2
, menjador amb llar 

de foc, pàrquing inclòs. Calefacció 

elèctrica.

450 €
SOLDEU 1628

LLOGUER:

Pis nou de 129 m
2
, 3 dormitoris amb 

armaris encastats, 2 banys complets, 

saló menjador amb accés a la terrassa, 

llar de foc, cuina equipada. Pàrquing i 

traster al mateix edifici.

700 €
 ARinSAL 8152
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L L O G U E R S

NOVA ADREÇA: 

Carrer Callaueta, 3. Andorra la Vella.

(A 50 metres sortida darrere Escale)

comercial@eurofinques.com801 065 www.eurofinques.com

ANDORRA LA VELLA (Lycée) 
PIS, 3 hab., REFORMAT, molt cèntric,  

128 m2, 3 dobles, 2 banys, 35 m2 de ter-
rassa, armaris encastats, molt lluminós.  
(Ref. 3799). 380.000 € (OPORTUNITAT)

VOLEU LLOGAR O VENDRE LA VOSTRA PROPIETAT
CONTACTEU-NOS

ESCALDES-ENGORDANY (els Vilars)
74 m2. OPORTUNITAT

Pis de 3 habitacions, 2 banys, amb 
pàrquing i traster (Ref. 3851).  

195.000 € (negociables) 

 ANDORRA LA VELLA
2 habitacions (av. Meritxell), 
2 banys, molt cèntric i exte-
rior. Despeses incloses (Ref. 
2993). 700 €
2 hab. (zona Tobira), PIS 
DÚPLEX,1 bany, 1 traster, 
acabats de qualitat  
(Ref. 2260). 730 €
3 hab. (zona Correus Espa-
nyols), 2 banys, cuina amb 
balcó (Ref. 4128). 650 €
4 hab. (pont de París), ÀTIC. 
3 banys, amb pàrquing (Ref. 
1474). 900 €
 ESCALDES- ENGORDANY
2 hab., àtic (zona Illa), 1 bany, 
acabats de luxe, garatge i 
traster. (Ref. 4085). 1.000 €

2 hab. (ctra. Obac), 1 bany i 
1 bany auxiliar, amb pàrquing 
(Ref. 4118). 550 €
3 hab., ÀTIC DÚPLEX (ctra. 
Obac), 2 banys (1 dutxa hidro-
massatge), terrassa. Box per a 
2 cotxes (Ref. 4119). 1.150 €
 LA MASSANA
1 hab. (cruïlla Sispony), nou, 
a estrenar, pàrquing i traster 
(Ref. 4084). 500 €
2 hab. MOBLAT (Arinsal),  
2 banys, 2 terrasses, aparca-
ment (Ref. 4098). 600 €
 ENCAMP
1 hab., MOBLAT (inici ctra. 
Cortals), 1 bany, pàrquing i 
traster (Ref. 3537). 500 €
3 hab., SEMIMOBLAT (Funi-

camp), cuina equipada amb 
electrodomèstics, 2 banys, 
pàrquing (Ref. 4125). 540 €
 SANT JULIÀ DE LÒRIA
2 hab. (escoles), 2 banys, 
amb pàrquing i traster (Ref. 
3381). 600 €
3 hab. (Of. de Turisme) nou, 
cuina tancada, pàrquing opci-
onal (Ref. 4030). 600 €
 NEGOCIS (traspàs)
CARNISSERIA - XARCUTERIA 
(Andorra la Vella), totalment 
equipada a ple rendiment. 
Lloguer 1.000 €
RESTAURANT (Andorra la 
Vella) 80 pax, en ple funcio-
nament, se cedeix societat. 
Lloguer 1.130 €

R E C O M A N A T S

INCLES-CANILLO (molt a prop de 
pistes). Pis, 1 hab., 40 m2, completa-
ment moblat, 1 bany, amb pàrquing. 

Acabats de qualitat. (Ref. 3023) 
75.000 € (OPORTUNITAT)

ESCALDES-ENGORDANY  
(ctra. d’Engolasters)

OPORTUNITAT
Pis, 1 habitació, 1 bany, pàrquing  

(Ref. 3755). 105.000 € 

CANILLO - Davant del telecabina
Pis, 1 hab., saló menjador, 52 m2. 

Obra nova amb acabats de primera 
qualitat. Possibilitat de pàrquing i 

guardaesquís (Ref. 2421). 125.000 €

ENCAMP (Mirador d’Encamp)
52 m2 OPORTUNITAT

Pis, 1 habitació, 1 bany, MOBLAT, 
reformat recentment (Ref. 3802).

99.500 €

PISOS DE LLOGUER  

A CANILLO

(Ctra. del Forn, km 3)
NOUS, D’1, 2 i 3 
HABITACIONS

AMB GARATGE I TRASTER
NO LLOGUER DE 

tEmPORADA

TEL. 322 227

 Real Estate Brokers

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

Vols vendre o 
llogar

el teu pis?
Anuncia’t en aquest espai

Més informació al
80 88 88

ENCAMP PIS DE 2 
HABITACIONS, 1 BANY, SENSE 

MOBLES, AMB BALCÓ I PQ. 
MOLT BEN SITUAT AL CENTRE 

D’ENCAMP.
PREU: 450 € TEL: 321 248

PIS EN VENDA REF. 02877  
ENCAMP (Funicamp)

Superf. 45 m², 1 habitació doble, 1 bany, 
cuina, saló menjador amb cuina americana. 

LLOGAT A 397 €/MES
PREU: 60.000 € Tel. 73 20 20

391 536 -  839 900
www.immobiliariatandem.com

AndorrA LA VeLLA, 

zonA PyrÉnÉes Edifici 
sense ascensor, pis de 3 
dormitoris completament 
reformat de nou, cuina 
equipada amb armaris 
encastats, 1 bany, 
calefacció elèctrica. 500 €

AndorrA LA VeLLA 

Àtic d’1 dormitori,  
av. Tarragona, amb 
calefacció inclosa. 400 €

LA MAssAnA   

Local comercial de 180 m2, 
segona línia, ideal per a 
despatx amb molta llum. 
1.200 €

ordIno  

Magatzem local, 2 locals de 
100 m2,  interiors amb llum 
accés amb ascensor amb 
calefacció. 500 €

AndorrA LA VeLLA 

Pis molt cèntric de 4 
dormitoris, amb calefacció, 
aigua calenta i aigua freda 
incloses. 860 €

LA cortInAdA, ordIno.  
Pis de 3 dormitoris amb 1 
bany, cuina separada amb 
balcó, sense pàrquing. 660 € 

amb calefacció inclosa.

LLoguer

ordIno. Pis de construcció 
recent amb 2 dormitoris,  
2 banys, amb vistes, 2 places 
d’aparcament i traster.
185.000 €

LA MAssAnA. cÈntrIc

Pis reformat amb 1 dormitori, 
cuina separada, balcó i pàr-
quing. 135.000 €

terreny A Les sALInes

EDIFICABLE, 380 m2, ASSOLE-
LLAT. 150.000 €

terreny A AnyÓs

ZONA PER URBANITZAR 705 m2  
ZONA RESIDENCIAL 150.000 €

  P
Edificació recent, pis de  
79 m2 de 2 dormitoris, 2 banys, 

safareig, cuina office, saló men-
jador amb llar de foc,  
parquet, terrassa de 7 m2,  
2 places d'aparcament i traster. 
210.000 €

ArInsAL. Pis d’obra recent 
de 2 dormitoris, 1 bany, cuina 
tancada equipada amb terrassa 
de 70 m2 + pàrquing i traster. 
248.000 €

ordIno. Al costat dels col·
legis. Pis nou, a estrenar, amb 
140 m2 de jardí, 120 m2 d’ha-
bitatge, vistes panoràmiques, 
assolellat, 3 dormitoris,  
2 banys, tot exterior, saló men-
jador amb llar de foc, 2 places 
de pàrquing. 450.000 €

VendA

immobiliariatandem@gmail.com

BUSQUES 
PIS? 806 266

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

Descobreix tota la nostra oferta a www.acg.ad

ANDORRA LA VELLA I SANTA COLOMA
REF. 2302401: PARADES AL MERCAT 
DELS MARGINETS, BEN SITUADES. PREU:  
300 EUROS 
PÀRQUING A LA ZONA DE PRADA RAMON. 
PREU: A PARTIR DE 80 EUROS
REF. 3620101: PÀRQUING PER A MOTO A LA 
ZONA DE PRADA RAMON. AL COSTAT DEL CRÈ-
DIT ANDORRÀ. PREU: 25 EUROS
REF. 2800201: PQ. DOCTOR MITJAVILA, COS-
TAT DE L’HOTEL MÀGIC. PREU: 75 EUROS
REF. 3890101: PÀRQUING CÈNTRIC AL  
C/ DE LA UNIÓ. PREU: 70 EUROS
REF. 3890103: DESPATX 120 m2 CÈNTRIC AL  
C/ DE LA UNIÓ. PREU: 1.000 EUROS
REF. 2810103: PIS DE 2 HABITACIONS MOBLAT, 
AMB PÀRQUING I TRASTER INCLOSOS. PREU: 
450 EUROS 
REF. 2490101: PIS DE 2 HABITACIONS SENSE 
MOBLES, AMB PÀRQUING I TRASTER INCLO-
SOS. PREU: 450 EUROS 
REF. 2300028: ÀTIC D’1 HAB. REFORMAT, AMB 

BALCÓ, MOLT SOLEJAT, ZONA ANDORRA 2000. 
PREU: 450 € 
REF. 2120301: LOCAL COMERCIAL DE 150 M2 
SITUAT AL C/ ALZINARET. PREU: 600 €
REF. 2301321: PIS, 1 HABITACIÓ, SITUAT AL  
C/ ALZINARET. PREU: 500 EUROS 
REF. 2450101: PIS, 4 HABITACIONS, AMB PÀR-
QUING, MOLT CÈNTRIC, SITUAT A LA ZONA DE 
PRADA RAMON. PREU: 800 EUROS 
PÀRQUING CÈNTRIC A LA ZONA DELS COR-
REUS ESPANYOLS. PREU: 70 € 
ESCALDES-ENGORDANY
PÀRQUING A L’AV. DEL FENER. PREU: A PARTIR 
DE 65 EUROS
REF. 2300102: PIS, 1 HABITACIÓ, SENSE MO-
BLES, AMB BALCÓ, DAVANT PISCINES MUNTA-
NYA. PREU: 400 EUROS
REF. 4560002: LOCAL 350 M2 DAVANT PISCI-
NES ESCALDES. PREU: 1.200 EUROS
ENCAMP
REF. 3940101: PIS DE 2 HABITACIONS REFOR-
MAT, AMB PÀRQUING, ZONA MIRADOR D’EN-

CAMP. 600 €
REF. 9990127: PIS, 1 HABITACIÓ,  A LA CTRA. 
DE LA BARTRA. PREU: 300 EUROS
REF. 2800001: PIS DE 2 HABITACIONS CÈNTRIC, 
AMB BALCÓ, PÀRQUING. PREU: 450 EUROS
REF. 4210101: PIS D’1 HABITACIÓ, COM NOU, 
AMB PÀRQUING I GUARDAESQUÍS, SITUAT AL 
COSTAT DEL FUNICAMP. PREU: 450 € 

PÀRQUING CÈNTRIC AL COSTAT DEL XOCOLATÍ. 
PREU: 60 EUROS
LA MASSANA
REF. 9990109: PIS, 1 HABITACIÓ, AMB MOBLES, 
CUINA-MENJADOR, TOT EXTERIOR, AMB PÀR-
QUING. ZONA SISPONY. PREU: 550 EUROS
REF. 2250001: CASA ADOSSADA DE  
2 HABITACIONS, JARDÍ I BOX. PREU: 950  
EUROS
SANT JULIÀ DE LÒRIA
REF. 2301201: PIS, 2 HABITACIONS, AMB PÀR-
QUING. A LA CTRA. DE LA RABASSA. PREU:  
450 EUROS

PARTICULAR LLOGA 
DOS XALEtS ADOSSAtS

MOLT BEN SITUATS
A 20 m de l’ambaixada francesa i a 100 m de Pyrénées.

550 m2 cada un, piscina interior, jardí amb reg automàtic, 

ascensor privat, 6 places d’aparcament, celler i llar de foc. 

Molt alta qualitat de construcció (possibilitat de fer els interiors 

al seu gust).

PREUS: 4.500 € / mes
   5.500 € / mes

PER A MÉS INFORMACIÓ, TRUQUEU AL TEL. 324 000
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Immobiliària: 

tel. 835 800 
www.manteniment-serveis.com

Tot tipus de serveis i reformes, fusteria, elec-

tricitat , lampisteria, pintura. Neteja i planxat 

a domicili.  Subministrament de llenya.

PLETA D’ORDINO

Apartament de 116 m2 d’una sola planta, 3 
habitacions, 2 banys complets, cuina equipa-
da, menjador amb llar de foc, molt assolellat. 
Pàrquing doble amb traster. Preu: 425.000 €

Magnífic apartament de 98 m2 en venda a 
la Pleta del Tarter. 4 habitacions, 2 banys, 
menjador amb llar de foc. Pàrquing i traster. 
Preu: 395.000 €

Acollidor dúplex de 95 m2 + 8 m2 de ter-
rassa. 2 habitacions, 2 banys, sala amb llar 
de foc. Pàrquing. NOu PREu: 300.000 ¤ 
(negociable)

REF. 02960  ENCAMP - Àtic de 3 habitacions , 
1 suite, 1 doble, 1 individual,  2 banys, cuina, menjador. 

Cèntric. PREU: 475 €
REF. 02954  ESCALDES - Pis MOLT CÈNTRIC.  

3 habitacions, 2 banys, cuina, safareig, menjador amb 
llar de foc, traster, garatge, balcó. Pis d’origen, cal fer-hi 

reformes. PREU: 700 €
REF. 02948  ENCAMP - Pis de 45 m2, 1 habitació 
doble, cuina equipada, menjador, balcó. MOLT BON 

ESTAT. CÈNTRIC. PREU: 300 €
REF. 02949  ANDORRA LA VELLA  MARGINEDA 

Àtic de 140 m2, 3 habitacions dobles, 1 habitació 
individual, 2 banys, armaris encastats, gran cuina 

equipada, safareig, menjador molt gran, pàrquing. 
MOLT LLUMINÓS. PREU: 900 €

REF. 2909  ENCAMP  FUNICAMP - Pis de 70 m2,  
2 habitacions dobles, MOBLAT, cuina equipada, 1 bany, 

pàrquing. MOLT LLUMINÓS. PREU: 685 €
REF. 02792  ENCAMP  CENTRE 3 habitacions  
(2 dobles, 1 individual), 2 banys, cuina, menjador, 

traster, garatge. ÀTIC NOU, A ESTRENAR. PREU: 700 €
REF. 02821  ESCALDESENGORDANY  VILARS 

LOCAL EN LLOGUER. 60 m2. Ideal per a despatx o per a 
magatzem. PREU: 300 €

L LO GU E R S

REF. 02900 - ENCAMP 
2 dormitoris, 1 bany, cuina acollidora, menjador, 

pàrquing a l’edifici del costat inclòs en el preu.
IDEAL PER A INVERSIÓ. Preu: 79.500 €

REF. 02962  ENCAMP  CENTRE. Pis de 146 m2, 
2 habitacions (2 dobles), 2 banys, cuina, terres de 

moqueta, armaris, porter automàtic, vidres dobles, 
gran saló menjador amb sortida a la terrassa, llar de 

foc, pq. i traster. ASCENSOR PRIVAT. PREU: 210.000 €

73 20 20 www.finquesmarca.com
finquesmarca@andorra.ad

REF. 01771 - ENCAMP - Cortals
Estudi amb bany complet, cuina americana i 

menjador exterior, pàrquing, traster, sol i vistes
TOTALMENT REFORMAT. Preu: 60.000 €

REF. 02959  ENCAMP 
Pis de 2 habitacions (2 dobles), 1 bany, 1 bany 
auxiliar, cuina, menjador, traster, garatge, llar 

de foc, exterior, assolellat, terrassa.
ZONA RESIDENCIAL. PREU: 170.000 €

Busco plaça de pàrquing de 
fàcil accés per llogar a la part 

alta d’Hort de Godí. 
Interessats, contacteu 

al 61 22 72.

LocaL a EscaLdEs 
pEr LLoGar o vEndrE

Superfície: 375 m2. 

Ideal per a gimnàs (total-

ment equipat), per a guar-

deria, oficines o magat em.
directe de propietari 

Tel.: 80 55 75

 La teva casa a Andorra

LA MASSANA. REF. 00066
Dúplex de 100 m², 2 habitacions 
més estudi de 18 m², 1 bany, 
cuina equipada, safareig equipat, 
menjador, plaça d’aparcament i 
traster. ELS 2 PRIMERS MESOS 
NOMÉS ES PAGA LA MEITAT DEL 
LLOGUER. Maig 2016. 
Preu: 650 €/mes

LA MASSANA. REF. 00067
Pis de 52 m², 1 habitació doble, 
1 bany, cuina equipada, menjador, 
plaça d’aparcament i traster .
ELS 2 PRIMERS MESOS NOMÉS 
ES PAGA LA MEITAT DEL 
LLOGUER. PREU: 450 €/mes

LA MASSANA. REF. 00036
Pis nou de 79 m², 2 habitacions, 
1 bany, cuina equipada, safareig, 
menjador, terres de parquet, 
balcó, garatge i traster.
PREU: 550 €/mes

VENDA 339 790
LLOGUER 328 160

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

VENDA
CANILLO. REF. 1235
CÈNTRIC, pis de 73 m², saló 
menjador molt lluminós, cuina se-
mioberta amb barra que comunica 
al menjador, 2 habitacions dobles 
i 1 individual, 1 bany complet amb 
espai bugaderia, 1 plaça d’aparca-
ment doble i 1 traster.  
Preu 165.000 €

SOLDEU. Venda de parcel·les en 
urbanització nova. Parcel·les a 
partir de 500 m². Tots els serveis 
a peu de parcel·la. Sense cessió. 
Ocupació màxima de la parcel·la: 
40%. Possibilitat de construir dues 
cases adossades. Densitat perme-
sa: un habitatge per cada 250 m². 
PROMOCIÓ. 295.000 €

BORDES D’ENVALIRA. REF. 00086 
Pis d’obra nova, acabats de quali-
tat, a partir de 69 m², 2 habitacions 
amb armaris encastats, 1 bany de 
disseny amb banyera d’hidromas-
satge, cuina moblada i equipada 
amb tots els electrodomèstics, 
balcó, plaça de pàrquing i ampli 
traster. Preu: a partir de 135.000 €

ANDORRA LA VELLA. REF. 1253
Pis de 90 m², reformat, 2 
habitacions, 1 bany, safareig, cuina 
equipada, saló menjador amb llar 
de foc i plaça d’aparcament.
Preu: 700 €/ mes

LLOGUER

LA MASSANA. REF. 00021
Pis de 70 m², 2 habitacions amb 
armaris encastats, 1 bany, cuina 
totalment equipada, safareig 
equipat, saló menjador, plaça 
d’aparcament i traster. ELS 2 PRI-
MERS MESOS NOMÉS ES PAGA LA 
MEITAT DEL LLOGUER! Disponi-
ble: abril 2016.
PREU: 550 €/mes

LA MASSANA. REF. 00839
Al centre de la Massana, pis de  
150 m². 4 habitacions, 2 banys, 
cuina independent, safareig, 
ampli saló menjador. Acabats de 
qualitat. Només 6 veïns, 1 veí per 
planta. Disponible: abril 2016.
PREU: 795 €/mes

g.r.p "Fem dels seus somnis una realitat"

"make your dreams true"  

828878 - 626908 Preu
Servei

 Qualitat

     

Attic.ad

OFERTES LLOGUERS

          

                                                          
     

                                                              

 

        

 
 

TRASPÀS TALLER MECÀNIC,Escaldes, prop centre, tot equipat, a punt per començar, tot tipus de mecànica. traspàs 60.000 euros - lloguer mensual 1.000 euros   

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

Pis Encamp, centre (shusski), 2 dormitoris (1 doble), 1 

bany banyera, armaris, cuina oberta, menjador, doble 

vidre, tot a prop. BON ESTAT.                      Ref1506583 
CÈNTRIC, ECONÒMIC, PK OPCIONAL        400 € 

Local Andorra, Govern + de 120 m2 IMPECABLE 

modular, sala tècnica, 1 lavabo, recepció, climatització, 

electricitat + il.luminació OK, parquet.           Ref1509221 
SENSE OBRES, CÈNTRIC, OK PARKING    1750 € 

Pis Escaldes, Minist. Interior, 1 dorm doble, armaris, 

bany banyera, cuina semi oberta, menjador, safareig, 

doble vidre, tot a prop. SOL I VISTES.         Ref1562464 
CÈNTRIC, OBRA NOVA, AMB PK                499 € 

Pis Escaldes, Caldea (lexus), SEMINOU 1 dorm doble, 

armaris, bany banyera, cuina oberta equipada, menjador, 

safareig, tot a prop. SOL. Per entrar a viure.Ref1562460
MOBLAT i EQUIPAT, PK i traster                 575 € 

Despatx Escaldes, prop Caldea/Sucarana 80m2 

reformat, bloc i immoble, modular, 1 lavabo, calefacció 

elèctrica, parquet, doble vidre, instal.lació    Ref1516065 
SENSE OBRES, NOU, TOT AL DIA               700 € 
Pis Andorra, Super U 98m2 TOT REFORMAT, 3 dorm 

dobles, 1 mini, armaris encastats, safareig, 1 lavabo, 1 

bany banyera, cuina tancada, menjador.      Ref1562465  
CÈNTRIC, CALEFACCIÓ GRATIS                 800 € 

Pis Andorra, Park Hotel 119m2 tot exterior, 3 dorm 

dobles, armaris encastats, safareig, 2 banys, cuina gran 

tancada, llar foc, terrassa SOL i VISTES.     Ref1547075  
ZONA NOBLE, 2 PARKINGS + traster         1499 € 

Attic Sta Coloma, Repsol 142m2, bon estat,  5 dorm, 

dressing, armaris, 2 banys, cuina gran, menjador gran, 

safareig, sol vistes, sostres alts, doble vidre.Ref1571989 
RESIDENCIAL, EXCLUSIU, AMB PK             920 € 

Pis St. Julià, prop centre, 2 dormitoris dobles, 1 individ 

bany dutxa+mampara, armaris, cuina tancada, menjador, 

doble vidre, safareig, balcó, tot a prop.         Ref1565338 
CÈNTRIC, ECONÒMIC, REFORMAT            450 € 

Pis Andorra, centre (riberaygua), 3 dorm (2 dobles), 1 

indiv, bany dutxa, cuina tancada, menjador, doble 

vidre, tot a prop. BON ESTAT, sol i vistes.   Ref925501 
CÈNTRIC, CALEFACCIÓ SENSE LÍMIT       500 € 
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FEINA

Envia’ns el teu CV a l’adreça electrònica: 

rrhhand@julia.ad

ES NECESSITA PERSONAL
Incorporació immediata.

Horari intensiu (torns de matins o tardes rotatius).
Imprescindible permís de treball o nacionalitat andorrana.

No cal experiència (formació a càrrec de l’empresa).
Es valorarà: Idiomes, bona presència,

capacitat d’atenció al públic i de treball en equip.

Interessats enviar currículum amb fotografia
a boisa.andorra@gmail.com

BOTIGA DE MODA 

SELECCIONA

VENEDOR/A
amb experiència

Indispensable català  
i castellà

(es valorarà altres idiomes)

Envieu curriculum vitae a:

rrhh.ab@andorra.ad

FEINA

LES BONS - ENCAMP 
Pisos de 2, 3 i 4 hab. amb pq. i traster

PLANTES BAIXES amb grans terrasses
PLACES DE PÀRQUING EN VENDA

Màxima tranquil·litat
a prop del centre i

accés a peu al FUNICAMP
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AUXILIAR ADMINISTRATIU PER A HOTELS
 xperi ncia en departaments d’administraci  i tamb  de boo ing, 
utilit ant sistemes de gesti  otelera: pera o similars.

 atalà i angl s. s valorarà franc s.
 Persona organit ada, proactiva. Amb capacitat de treball en equip.
 oneixements del paquet ffice i xcel avançat.

gRUM
 xperi ncia en lloc similar, en otels de - .
 Angl s i franc s parlats.
 ona pres ncia. Persones afables, acostumades a donar qualitat 
de servei al client.

 s valorarà coneixements d’estàndards de qualitat.
 arnet de conduir.

Envieu el CV a dir.rrhh@sporthotels.ad o bé al  
fax +376 870 592. També podeu trucar al telèfon 870 590.

SELECCIONA:

OPERARIS/ÀRIES de FÀBRICA
Requisits:
Disponibilitat d’incorporació immediata. 
Disponibilitat horària.
Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.
Coneixements d’anglès.

Oferim:
Incorporació immediata.
Formació a càrrec de l’empresa.
Sou segons vàlua del candidat.

INTERESSATS, ADRECEU CURRICULUM VITAE AMB FOTOGRAFIA A: 
TAG SYSTEMS SA Dept. de RRHH, ctra. de la Comella, 49,  Andorra la Vella
Fax. 87 96 06 / e-mail: rrhh@tagsystems.net

REsTauRanT EulaRi d’anyós
Busca 

CamBRER/a i  
REnTaPlaTs amb experiència 

amb permís de treball. Per tot l’any
Tel. 83 64 00

HOTEL SOLPARK cerca

RECEPCIONISTA
Idiomes: català, castellà,  

francès i anglès.
Edat: entre 25 i 50.

Permís de treball i residència.
Permís de conduir.

Formació en enoturisme.
Persona amb iniciativa i  

orientació al client, dinàmica, 
responsable i amb do de gents.

 Interessats, envieu currículum  
amb foto recent a 

dir.hotelsolpark@andorra.ad

s busca

administrativa per
a consultori mèdic

orari mitja tarda:
de 1 .  a .  

nvieu :
secre216@gmail.com

s busca

TèCniC En màRquETing
s valorarà:
- diomes: català, castellà, franc s i angl s.
- ormaci  específica en màrqueting i 

comunicaci .
- apacitat de planificaci  i organit aci .
- xperi ncia en xarxes socials.

nvia el teu  a: rrhh@rocaribes.com

se cerquen 
CamBREREs dE Pis 
residents a andorra, 

per a treballar en 
hotels del país.
interessades,  
envieu CV a  

rrhh@marcclear.com

Empresa ubicada a Andorra la Vella cerca: 

RECEPCIONISTA
ES REQUEREIX:
- Nacionalitat andorrana o permís de treball
- Domini del català i castellà 
- Imprescindible bon nivell de francès i anglès
- Experiència de més de tres anys en lloc de treball similar
S’OFEREIX:
- Jornada completa amb caps de setmana lliures
- Contracte de durada indeterminada

Interessats/ades, envieu el vostre CV a: cv.recepcio@gmail.com
Absteniu-vos candidats/ates que no compliu els requisits

MP A  PA  
A 

PROgRamadOR JÚniOR 
PàginEs WEB

PHP / mysql / linuX 
on ambient de treball 

etribuci  segons vàlua 
el.: 34 01 61

Busques o ofereixes 
un lloc de treball?

Anuncia’t en 
aquest  espai

Més informació  
al 80 88 88

Interessats, envieu CV indicant la referència al 
departament de RRHH, a l’adreça electrònica 

rrhh@cisagroup.com o bé al fax 73 73 79.

CISA  cerca:

TÈCNIC EN RRHH 
(Ref. RRHH)

Requerim:
- Formació en RRLL o grau mitjà en Administració.
- Experiència en gestió laboral i en processos de 

selecció.
- Domini del paquet Office i programes específics 

de gestió laboral.
- Català i castellà. Es valorarà coneixements 

d’anglès.
- Persona resolutiva, seriosa, responsable i discreta.

- Capacitat de treball.

Oferim:
- Incorporació immediata.
- Lloc de treball estable.

- Contracte inicial de 3 mesos, prorrogable a 
indefinit.

- Sou en funció de la candidatura.
- Bon ambient de treball.

- Avantatges socials.

MY HOLIDAYS  cerca:

RESPONSABLE DE LLOGUERS 
TURÍSTICS (Ref. Lloguer)

Requerim:
- Formació en Turisme.

- Experiència en atenció al client.
- Es valorarà experiència en la gestió de lloguers 

turístics.
- Coneixements de web 2.0 i xarxes socials.

- Domini dels idiomes anglès i francès.
- Flexibilitat horària, sobretot caps de setmana en 

temporada alta.
- Capacitat de treball en equip.

- Persona dinàmica i comunicativa.
Oferim:

- Incorporació immediata. 
- Jornada completa.

- Contracte inicial de 3 mesos, prorrogable a 
indefinit.

- Bon ambient de treball.
- Avantatges socials.

Interessats, envieu CV indicant la referència al 
departament de RRHH, a l’adreça electrònica 

rrhh@cisagroup.com o bé al fax 73 73 79.
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SELECCIONA 

Les persones interessades envieu el vostre currículum a l’adreça de correu electrònic: personal@gala.ad Av. Meritxell, 78, ed. La Rotonda, AD500 Andorra la Vella. Tel.: +376 736 616

Ga
la

 P
er

fu
m

er
ie

s

VENEDORS/ES
PER AL PAS DE LA CASA

Vols ser una consellera
de bellesa de primer nivell?
Gala Perfumeries és la teva empresa.
Vine a treballar amb nosaltres
en el món apassionant de la perfumeria 
i la cosmètica selectives.

Es requereix:
· Francès, català i castellà.
· Bona presència i do de gents.
· Iniciativa i capacitat de treball
  en equip.

S’ofereix:
· Interessants condicions econòmiques.
· Complement per desplaçament.
· Formació continuada.

VENDEURS/SES
POUR LE PAS DE LA CASA

Vous souhaitez devenir
conseillère en beauté ?
La société Gala Perfumeries est faite
pour vous. Venez nous rejoindre dans
le monde passionnant de la beauté et
de la parfumerie sélective.

Exigences du poste :
· Français, catalan et espagnol.
· Bonne présentation, service à la clientèle.
· Prise d'initiative et capacité à travailler
  en équipe.

Offre :
· Très bonnes conditions économiques.
· Indemnité de déplacement.
· Formation continue.

ESTETICISTA
 

Vols formar part del món
apassionant de la perfumeria i
la cosmètica selectives?
Gala Perfumeries és la teva empresa. 
Vine a treballar amb nosaltres.

Es requereix:
· Diplomatura en estètica.
· Experiència demostrable
  en el món de l’estètica.
· Català, castellà i francès.

S’ofereix:
· Interessants condicions econòmiques.
· Complement per desplaçament.
· Formació continuada.

EL TEU OBJECTIU, LA NOSTRA RAÓ DE SER

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

gamma@gammamanagement.adCREIXENT JUNTS
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PERSONAL

ADMINISTRATIVA
Per a important empresa  
de transports del país.

S’encarregarà de tasques 
administratives com la recepció de 
comandes, els tràmits duaners, etc.

Imprescindible experiència en el sector 
del transport i/o les duanes.

Persona amb alta capacitat de treball 
en equip, emprenedora, organitzada i 

amb alta orientació al client.
Imprescindible català i castellà orals 

i escrits a nivell alt i nivell mitjà de 
francès.

Incorporació immediata.

PROGRAMADOR .NET
Per a important consultoria 

del país.
Imprescindibles coneixements 
de .net (Visual Basic/cSharp), 

així com d’SQL.
Imprescindible formació 

universitària, així com uns 
anys d’experiència en aquest 

tipus de programació.
Es valoraran coneixements 

d’anglès.
Incorporació immediata, grans 

possibilitats de creixement.

PARELLA DE SERVEI 
DOMÈSTIC (intern)

Seleccionem parella 
per a servei domèstic. 

S’encarregaran de tasques 
de neteja, cuina, planxa, 
compres i manteniment 
de la casa en general. 

Preferiblement amb carnet 
de conduir i cotxe propi. 

Imprescindible experiència 
treballant en cases 

particulars, es demanaran 
referències. 

Incorporació immediata.

PERSONA DE SERVEI 
DOMÈSTIC i CURA 

D’INFANT (Interna, dona 
o home)

Per a treballar a casa 
particular.

S’encarregarà de la neteja 
de la casa i la cura d’un 

infant de 2 anys.
Interessants condicions ja 

que es treballa una setmana 
si i una no.

Català i castellà es valorarà 
l’anglès.

Incorporació immediata.

SOTSDIRECTOR D’HOTEL
S’encarregarà de la gestió de 

personal, del tracte diari amb els 
caps de departament, elaboració 

de les plantilles de personal, 
selecció de personal, etc. 

Supervisió de les àrees d’atenció al 
públic i gestió de clients.

Imprescindible experiència en el 
tracte amb persones i coneixement 

i experiència en el sector de 
l’hostaleria. Nivell alt de català, 

castellà, anglès i francès.
Incorporació immediata.

ATENCIÓ AL CLIENT 
I VENDA A MITJA 

JORNADA (TARDA)
S’encarregarà de  

l’atenció al client i venda  
de productes d’oficina.

Persona amb molta orientació 
al client i comercial, així com 

responsable i polivalent.
Imprescindibles: nocions 
d’informàtica, carnet de 

conduir i català i castellà parlat 
i escrit nivell alt. Es valoraran 

altres idiomes. 
Incorporació immediata.

ADMINISTRATIVA TEMPORAL
Per cobrir una substitució temporal de 6 
mesos aprox., amb incorporació al mes 

de maig.
S’encarregarà de tasques d’arxiu, 
coordinació i recepció de visites, 
preparació de dossiers, arquejos i 

quadrants de caixa, complementació 
de llibres de treball mensuals i gestió de 

desplaçaments.
Persona altament organitzada, amb alta 

orientació al client  
i capacitat de treball en equip.

Imprescindible català, castellà i francès 
parlat i escrit a nivell alt.

Incorporació al mes de maig.

PROGRAMADORS 
JAVA AMB ANGLÈS

Per a important 
consultoria del país.

Imprescindibles amplis 
coneixements de Java i 

SQL, així com  
d’MsExcel.

Imprescindible formació 
universitària així com 
nivell d’anglès First o 

superior.
Incorporació immediata.

ADMINISTRATIU COMERCIAL
Per a empresa distribuïdora 

d’electrònica.
S’encarregarà del manteniment de 

la pàgina web, el contacte amb 
noves web per aconseguir nous 
distribuïdors, l’atenció telefònica, 
etc. Persona polivalent, amb visió 
molt comercial, amb capacitat de 
negociació i de treball en equip i 

proactiva.
Imprescindible català, castellà i 
anglès a nivell alt tant oral com 

escrit.
Incorporació immediata.

ADMINISTRATIVA 
BACK OFFICE

S’encarregarà  
del suport operatiu  
i l’atenció al client.

Imprescindible 
experiència com a 

administrativa o bé en 
banca. Català i castellà 

parlats i escrits.
Contracte temporal fins 
al mes de desembre.

Incorporació immediata.

ACCOUNT MANAGER
S’encarregarà de la realització 
de visites comercials, detecció 

d’oportunitats de venda, elaboració de 
propostes, etc.

Imprescindible coneixements i 
experiència en noves tecnologies.

Persona amb alta orientació al client, 
habilitats comunicatives  
i orientació a resultats.

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

Incorporació immediata.

CAIXERS FRONT 
OFFICE

S’encarregarà de 
l’atenció al client, 
reintegraments 
de diners, xecs, 

transferències, etc.
Imprescindible formació 

en empresarials, 
econòmiques o ADE. 

Persona amb alta 
orientació al client, 
organitzades i amb 

capacitat de treballar en 
equip.

Incorporació immediata.

RECEPCIONISTA I AGENT DE 
RESERVES

Requerim:

· Experiència mínima de 2 anys.

· Bon nivell d’anglès i francès.

· Persona acostumada al tracte 

amb el client i a treballar en equip.

S’ofereix:

 ontracte indefinit.
· Allotjament. 

CAMBRER DE RESTAURANT
Requerim:

· Experiència mínima de 2 anys.

· Persona acostumada al tracte 

amb el client i a treballar en equip.

S’ofereix:

 ontracte ndefinit.
· Allotjament.

Interessats, envieu CV a la direcció: rrhh@hotelprincesparc.com

cerca

TdA, empresa de serveis informàtics 
en creixement constant, necessita

Analistes
Informàtics
Programadors
Tècnics de sistemes

Amb experiència i sense.
Incorporació immediata.

Sou segons vàlua.

Interessats, envieu CV a: rrhh@tda.ad

Necessita incorporar

OPERARI/ÀRIA 

DE NETEJA

Incorporació 

immediata

Jornada de 40 hores 

setmanals de dilluns 

a divendres

Envieu CV a avanca@avanca.ad.

Carrer Prat de la Creu, 59-65, bloc B, 
planta 4, despatx 3 – Andorra la Vella. 

Tel. 803 333
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 www.plazandorra.com

El lideratge del sector  
hoteler passa per la  

qualitat dels nostres serveis 
i pel nostre equip humà

HOTEL SKI PLAZA a Canillo selecciona:

CAMBRERS DE RESTAURANT 
Amb experiència tant en servei de restaurant com de 

cafeteria, bona presència i do de gents.

RECEPCIONISTA 
Persona amb bona presència i do de gents, amb 
experiència en recepció d’hotel i coneixement 

d’idiomes, com a mínim que parli català, castellà  
i francès o anglès. 

Preferentment amb permís de treball.

Interessats, truqueu al 739 444  
i pregunteu per la Sra. Raquel.

HOTEL HOLIDAY INN a Andorra la Vella selecciona personal per tot l’any:

SEGONA GOVERNANTA   
Es requereix un mínim d’experiència com a segona 
governanta d’habitacions i zones comunes d’hotel,  
i amb coneixements per assumir les funcions de la 

governanta en absència d’aquesta.  

CAMBRERES D’HABITACIONS
Amb experiència en neteja d’habitacions d’hotel i edat 

entre 25 i 45 anys. 

CAMBRERS DE RESTAURANT
Amb experiència tant en servei de restaurant com de 

cafeteria, bona presència i do de gents.

RECEPCIONISTA DE NIT
Persona amb bona presència i do de gents, amb 
experiència en recepció d’hotel (de dia o de nit) i 

coneixement d’idiomes, com a mínim que parli català, 
castellà i francès o anglès.   

XOFER
Per cobrir un dia a la setmana durant els mesos de 

març i abril. Disponibilitat horària de 8.00 h a 18.00 h.  
Imprescindible permís de conduir B2, D1 o D2. Ha de 
parlar com a mínim català, castellà i anglès o francès, 

amb bona presencia i do de gents.

HOTEL PLAZA a Andorra la Vella selecciona
personal per tot l’any:

CAMBRERES D’HABITACIONS 
Amb experiència en neteja d’habitacions d’hotel  

i edat entre 25 i 40 anys.

CAMBRERS DE RESTAURANT
Amb experiència tant en servei de restaurant com de 

cafeteria, bona presència i do de gents.

Requisits: Permís de residència i treball vigent.

Interessats, truqueu al 879 444  
i pregunteu pel Sr. Xavier o envieu CV  

a direccioplaza@plazandorra.com.

HOTELS PLAZA ANDORRA selecciona:

CAMBRERES D’HABITACIONS  
per fer hores extres als diferents hotels del grup 

S’ofereix flexibilitat horària i es garanteix un mínim d’hores setmanals durant les 
temporades altes.

Requisits: Experiència demostrable i imprescindible permís de residència  
i treball vigent.

Interessats, envieu CV a rrhh@plazandorra.com.

IMPORTANT CENTRE COMERCIAL DEL PAÍS CERCA:
                 

DIRECTOR/A

REQUISITS MÍNIMS: 

-Edat: 28 a 45 anys

 -Català, Francès, Castellà 

-3 anys d’experiència en tasques similars, dins del sector comercial.

-Bona presència

-Es valorarà experiència en el tracte amb clients i personal a càrrec

 -Busquem persones positives i dinàmiques amb alta implicació 

 -  comercial orientat a les compres i al client. 

 

PRINCIPALS RESPONSABILITATS:

- Gestió de la botiga en l’àmbit organitzatiu i operatiu

- Formació i desenvolupament dels seus col·laboradors.

- Orientació al client

- Gestió de compres

Incorporació immediata

Interessats enviar currículum a: 
Dpdgc@hotmail.com

 Requisits: Experiència demostrable i permís de residència i treball vigent.
Interessats, truqueu al 874 444 i pregunteu pel Sr. Rafael o envieu CV a direccioholidayinn@plazandorra.com.
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VENEDOR DE FERRETERIA

Requisits:
- Permís de treball  

o nacionalitat andorrana.
- Català parlats i escrits 

correctament (es valorarà 
coneixements d’altres 

idiomes).
- Informàtica a nivell usuari.
- Es valorarà experiència en 

feina similar.

Oferim:
- Incorporació immediata.

- Feina fixa.

COMERCIAL DE 
PRODUCTES DE NETEJA

Requisits:
- Permís de treball o 

nacionalitat andorrana.
- Experiència 

demostrable en feina 
similar.

- Català parlat i escrit 
correctament.
- Vehicle propi. 

Oferim:
- Feina fixa de dilluns  

a divendres.

ADMINISTRATIU/-IVA PER A 
DEPARTAMENT DE RRHH 

Requisits:
- Imprescindible permís de treball o 

nacionalitat andorrana.
- Experiència demostrable en administració 

de nòmines, CASS, immigració, etc
- Català parlat i escrit correctament (es 
valorarà coneixements d’altres idiomes)

- Informàtica a nivell usuari.
- Formació a càrrec de l’empresa.

- Bona presència i do de gens.

Oferim:
- Incorporació immediata.

- Interessants condicions laborals.

SELECCIONA:

ADMINISTRATIU/IVA COMPTABILITAT
Contracte temporal de 6 mesos per cobrir una baixa.

Requisits:
Estudis de comptabilitat (Empresarials i similars)
Experiència mínima de 2 a 3 anys en lloc de treball similar
Coneixement de la normativa comptable i tributària andorrana
Domini de l’anglès

Oferim:
Incorporació immediata a una empresa jove i amb projecció
Formació a càrrec de l’empresa
Sou segons vàlua del candidat

INTERESSATS ADRECEU CURRICULUM VITAE AMB FOTOGRAFIA A: 
TAG SYSTEMS SA. Dept. de RRHH, ctra. de la Comella, 49, Andorra la Vella,
o bé truqueu al 879 600 (fax. 879 606). e-mail: rrhh@tagsystems.net

SUPERMERCAT AL  

PAS DE LA CASA CERCA  

PERSONAL MASCULÍ

- Reposadors de dilluns a divendres.
- Caixers (nivell bàsic de francès), amb 

bones condicions laborals i  
econòmiques. 

Interessats, truqueu al tel. 856 727.

Envieu CV: comercfercas@gmail.com.

INCORPORACIÓ IMMEDIATA

Es busca 
PROFESSOR/A D’ANGLÈS
per a incorporació immediata.

Envieu CV a:
pratdelacreuand@kidsandus.org
o truqueu al 817 580

Condicions interessants.

UNEIX-TE AL NOSTRE EQUIP!
L’HOTEL PIOLETS PARK & SPA VOL INCORPORAR A SOLDEU:

MAÎTRE
COMPETÈNCIES

AGENT DE RESERVES
COMPETÈNCIES

BODEGUER
COMPETÈNCIES

Interessats, envieu el CV a rrhh@pioletspark.ad, o bé adreceu-vos  
al departament de Recursos Humans de l’Hotel Piolets Park & SPA.  

Ctra. General S/N – AD100 Soldeu



28 Dimecres, 23 De març Del 2016

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

CARTELLERA

ON S’ACABA EL DIA

I COMENÇA LA NIT

C/ Pau Casals, 11, baixos. Edif. Cornella, 1. Andorra la Vella.
De dilluns a divendres: 7.30 - 23.00 h, dissabtes: 12.00 - 23.00 h Tel.: 726 067

COMBINAT

3,90 €
Més de 100 referències

 BATMAN Y SUPERMAN

El formidable i contundent vigilant de Go-
tham s’enfronta al més admirat heroi de l’era 
moderna de Metròpolis. I amb Batman i Su-
perman en guerra, aviat apareix una nova 
amenaça que posa la humanitat en un dels pe-
rills més grans que hagi conegut mai.

 EL PREGÓN

Van jurar que no es veurien les cares mai més, 
però quan els germans Osorio, glòries oblida-
des de la música electrònica dels noranta, són 
contractats per anar junts a pronunciar el pre-
gó al seu poble natal, no imaginen el que està a 
punt de caure’ls a sobre.

 AGENTE CONTRAINTELIGENTE

Nobby i Sebastian són dos germans que de 
petits van ser adoptats per diferents famíli-
es. Després de 28 anys separats, Nobby deci-
deix anar a la recerca del seu germà, però no 
sap que és un dels millors agents del servei  
britànic.

 EL REGALO

La vida d’una parella ben acomodada canvia ra-
dicalment quan comencen a rebre misteriosos 
regals d’un antic company de classe. 

 KUNG FU PANDA 3

Quan de sobte reapareix el pare de Po, per-
dut fa temps, la parella viatjarà a un paradís  
secret de Pandes on coneixerà un peculiar grup 
de nous i divertidíssims personatges.

 LA SERIE DIVERGENTE: LEAL

Tris ha d’escapar amb Quatre i anar més 
enllà de la muralla que envolta Chicago.  
Per primera vegada deixaran l’única ciutat i fa-
mília que coneixen. Un cop fora, tot allò que 
pressuposaven com a cert perd qualsevol sentit 
després de la revelació de noves veritats.

 ZOOTRÒPOLIS

Zootròpolis és una ciutat poblada per animals i 
en la qual una oficial de policia conill i una gui-
neu estafadora hauran d’unir-se per solucionar 
un misteri.

BATMAN Y SUPERMAN 

16.00, 19.00, 22.00

EL PREGÓN 

18.15, 20.15, 22.15

AGENTE CONTRAINTELIGENTE 

15.30, 17.15, 20.45 

EL REGALO 

20.00, 22.15

KUNG FU PANDA 3 

16.00, 18.00

LA SERIE DIVERGENTE: LEAL 

15.45, 22.45

ZOOTRÒPOLIS (CATALÀ) 

15.45
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MOTS ENCREUATS SUDOKU

AUTOSERVEI

Rentadora / Assecadora gran  
Des de 5 € 
Rentadora / Assecadora petita  
Des de 3 € 

Av. Príncep Benlloch, 23

ANDORRA LA VELLA

Apartaments St. Moritz 

ARINSAL

SERVEI A DOMINCILI 

TRUCA’NS AL 336 504

Núm. 3.000 Núm. 2.916

Núm. 2.917

 2
.9

9
9

 2
.9

1
4

 2
.9

1
5
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n
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TPA, SL · T: (+376) 854 649

tpa@andorra.ad 

TELÈFON DE RECOLLIDA

(+376) 34 34 02

COMPRA · VENDA · LLOGUER

Paguem al comptat

Dipòsit oficial de

SORTEJOS

 once

5 4 7 9 4

 Sèrie: 2

22/3

 euromilionS

 lA PrimiTiVA

 lA GroSSA de lA PrimiTiVA

12

12 13

15 26

16

42

37

49

53

Estrelles: 5 i 8

Núm. clau: 6

1 12 21 35 44 45

Comp.: 17 Rei: 6

22/3

19/3

20/3

 bonoloTo

20 24 34 37 38 40

Comp.: 26 Rei: 9

22/3

 loTeriA nAcionAl 

9 1 8 8 5

Rei: 4, 5, 6

19/3
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Andorra la Vella · Av/ Prat de la Creu, 16  -  Tel.: +376 81 18 18  -        Urban Beauty

El teu centre d’estètica 
& perruqueria a Andorra. 

Vine a coneixer-nos!

EXPOSICIONS I AGENDA

 pilar riberaygua

Descobriu una Venècia diferent a 
l’exposició de fotografia de Joan 
Ganyet Venezia, a la galeria d’art 
Pilar Riberaygua. Fins al 23 de 
març.

Andorra la Vella

 OFiCiNa De TuriSMe

Exposició que mostra que la relació 
entre text i imatge ha passat per 
vicissituds. Oficina de Turisme del 
Pas de la Casa. Del 10 de març al 
15 d’abril.

Encamp

 COMÚ D’eNCaMp

La sala d’exposicions acull la 
mostra pictòrica Sensacions, 
de l’artista Jaume Campmany.  
Del 2 de febrer al 31 de març.

Encamp

CANILLO

 MuSeu De la MOTO 

Exposició temporal de motocicletes  
angleses. 

ENCAMP

 Mw MuSeu De l’eleCTriCiTaT 

Camins per al progrés. La construcció 
de carreteres a Andorra, al Museu de  
l’Electricitat de FEDA.

 expOSiCió SObre pOeSia

La Biblioteca Comunal del Pas de la Casa 
acull una exposició bibliogràfica sobre 
poesia. Fins al 30 de març.

ANDORRA LA VELLA

 DeCO-arT gallery V.i.p. 

Exposició: Miró-Picasso-Dalí (originals, 
escultures, gràfiques) i mobles exclusius 
per Guillaume Piechaud. Al camí de la 
Grau, 21 (baixada del Molí). Del 15 de 
gener al 31 de març.

 ‘aquarel·leS’

Exposició Aquarel·les, de Carme Massana 
que mostra la seva producció pictòrica 
més recent, paisatges urbans i compo-
sicions florals a través de l’aquarel·la. A 
l’Andorra Park Hotel. Fins al 31 de maig.

 CapiTal De la CulTura 2016

La manifestació d’una capital que és 
conscient de la seva presència. Fins al 31 
de desembre. Diversos espais.  

ESCALDES-ENGORDANY

 VallMeDiCViSiON 

Exposició de Sam Bosque sota el títol 
Mirades que es pot visitar a la seu de 
VallmedicVision. Fins a finals del mes de 
maig.

 ‘STar warS’ al Caee

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany 
(CAEE) presenta l’exposició Que la força 
t’acompanyi. Fins al 30 d’abril. 

SANT JULIÀ DE LÒRIA

 MuSeu Del TabaC

L’exposició Henri Cartier-Bresson. L’ima-
ginaire d’après nature és una selecció de  
54 fotografies del fotògraf francès. Fins al 
17 d’abril.

LA MASSANA

 CiCle De CiNeMa De MuNTaNya

El Centre d’Interpretació de les Valls del 
Comapedrosa, a Arinsal, acull un recull 
fotogràfic de diversos viatges d’Elisabet 
Faura i Joan Rovira. Fins al 31 de març.

HORÒSCOP

ÀrieS
21 març - 20 abril 

La vida amorosa florirà i els al-
tres aspectes de la vostra vida 
se’n beneficiaran. Aquesta mo-
tivació i felicitat us portarà a 
desenvolupar grates relacions 
professionals i a millorar les 
d’amistat. Aprofiteu-ho.

La influència de Júpiter us em-
peny a deixar de banda el sen-
timentalisme en les relacions 
socials. Podeu tenir trobades 
amb persones que us generin 
incerteses. Bon moment i can-
vis en el vostre estil de vida.

CraNC
22 juny - 23 juliol 

L’oposició astral us mantindrà 
en un estat d’ànim inesta-
ble. Certa tendència a buscar 
problemes on no n’hi ha. En 
l’amor, eviteu centrar-vos en 
detalls sense importància. A la 
feina sigueu positius.

balaNÇa 
24 setembre - 23 octubre

Tendència a la impulsivitat. 
Haureu d’evitar confondre la 
velocitat amb la precipitació. 
Aquesta agressivitat pot afec-
tar una relació amorosa. Un 
període professional impor-
tant està en marxa.

CapriCOrN 
22 desembre - 20 gener

Venus us ofereix suport durant 
un temps. La vostra prioritat 
serà la vida amorosa i la fami-
liar. S’afavoreix un desenvo-
lupament emocional positiu. 
Mercuri pot crear un clima de 
tensió en l’àmbit professional. 

Taure 
21 abril - 21 maig 

Oposada al Sol, la Lluna am-
plifica el vostre costat llunàtic. 
Dia de desacords. Els canvis de 
direcció poden afectar-vos en 
l’amor. Possibilitat de retro-
baments amb persones que us 
seran útils en la professió.

lleó 
24 juliol - 23 agost 

Urà es revela a poc a poc i us 
empeny a evitar els esquemes 
comuns i les regles habitu-
als. En l’amor hi haurà molta 
sensibilitat. No descuideu els 
sentiments del vostre cònjuge. 
Noves experiències laborals.

eSCOrpÍ 
24 octubre - 22 novembre

La Lluna plena oposada a Mer-
curi posarà a prova la vostra 
comunicació i accentuarà el 
vostre costat independent. 
Això pot afectar-vos en l’amor. 
A la feina, la vostra popularitat 
us ajudarà.

aquari 
21 gener - 19 febrer

Tindreu tendència a refusar 
tot allò que us suposa un pro-
blema. No serà un bon mo-
ment per a compromisos a 
llarg termini. El Sol a Àries pot 
accelerar un procés de canvi 
professional.

beSSONS 
22 maig - 21 juny 

Absència de diplomàcia. La 
vostra susceptibilitat pot ser 
l’origen de tensions. S’acon-
sella que conserveu l’humor 
al màxim. A la feina, els com-
panys podran confiar en vosal-
tres. Lideratge i efectivitat.

Verge 
24 agost - 23 setembre

Estareu particularment socia-
bles i us agradarà ser el centre 
d’atenció. Si la vostra feina 
requereix una interacció cons-
tant amb clients, els vostres 
dots per a la comunicació opti-
mitzaran el vostre rendiment.

SagiTari 
23 novembre - 21 desembre

Urà us facilita l’accés a les no-
vetats. Tindreu idees fora del 
que és comú i això us facilitarà 
les tasques diàries, que seran 
menys rutinàries. Canvis pro-
fessionals. Podreu millorar el 
benestar personal.

peixOS 
20 febrer - 20 març



oci 31Dimecres, 23 De març Del 2016

RM_Creatiu_Grafi c   -   @RM_CreatiuG

Carrer Santa Anna, n. 13,
4a 1a. Escaldes-Engordany. Principat d’Andorra.

+376 630 273  /  creativo@reinaldomarquez.com

Comunions 2016
Reserva la teva sessió

RÀDIO

06.30 That’s English 
08.00 TVE English 
08.30 Jara y sedal 
09.00 Agroesfera 
09.30 Aquí hay trabajo
10.00 La aventura del saber
11.00 Documenta2 
12.00 Mañanas de cine:  

La novicia rebelde 

13.40 Teresa de Jesús 
14.45 Destino: España 
15.45 Saber y ganar 
16.25 Grandes documentales
18.05 Documenta2 
19.00 Vespre a La 2 

20.40 50 años de... 
21.00 Documenta2 
21.55 Historia de nuestro 

cine: La herida 

luminosa 

23.25 Los jinetes de alba 
00.20 La 2 Noticias 
01.45 Conciertos de Radio-3

06.30 Informativos Telecinco 
08.55 El programa de Ana 

Rosa
12.45 Mujeres y hombres  

y viceversa
14.20 Cámbiame 
15.00 Informativos Telecinco 
16.00 Sálvame limón 
17.00 Sálvame naranja 
20.10 Pasapalabra 
21.05 Informativos Telecinco 
22.00 Cine 5 estrellas: Todos 

los días de mi vida 

00.00 Cine: Recuérdame 

01.45 Making of: Cien años 

de perdón 

02.15 Premier casino 
05.00 Fusión sonora

06.00 Minutos musicales 
07.15 ¿Quién vive ahí? 
09.05 Crímenes imperfectos
10.20 Las primeras 48 horas
12.10 Al rojo vivo
14.00 La Sexta Noticias 
14.55 Jugones 
15.30 La Sexta Méteo
15.45 Zapeando 
17.15 Más vale tarde 
20.00 La Sexta Noticias
20.45 La Sexta Méteo 
21.00 La Sexta Deportes 
21.30 El intermedio
22.30 Cine: Superman 

Returns 

01.10 Cine: A la fuga 

02.35 Poker Caribbean 
Adventure 

03.00 Juega con el 8

06.30 TFou
08.30 Téléshopping
09.25 Petits secrets entre 

voisins
11.20 Petits secrets en famille
11.55 Petits plats en équilibre 
12.00 Les 12 coups de midi!   
13.00 Journal
13.55 Téléfilm: Le lycée de 

la honte

15.30 Téléfilm: Le pacte des 

tricheuses

17.00 L’addition, s’il vous plaît
18.00 Bienvenue chez nous
19.00 Money Drop
20.00 Journal
20.55 Grey’s Anatomy 
22.40 Les mystères de Laura 
01.05 Les experts: Miami

06.20 Fútbol. Torneo Ford
07.55 Natación. Campeonato 

de España
09.35 Ciclismo. Volta a 

Catalunya
11.00 Directo fútbol. Torneo 

Ford
12.40 Automovilismo.  

Campeonato de España
13.00 Directo fútbol. Torneo 

Ford
15.30 Directo ciclismo. Volta 

a Catalunya
18.30 Directo balonmano. 

Liga de Campeones
20.30 Directo programa. 

Conexión Teledeporte
21.00 Olimpismo. Programa 

Objetivo Río
21.30 Directo Tenis. WTA 

Torneo Miami
04.25 Fútbol. Torneo Ford

06.35 Télématin 
09.25 Dans quelle éta-gère... 
10.00 C’est au programme
10.55 Motus 
11.30 Les z’amours 
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire 
15.40 Comment ça va bien!
17.20 Dans la peau d’un chef
18.50 N’oubliez pas les 

paroles
19.25 N’oubliez pas les 

paroles! 
20.00 Journal
20.55 Lebowitz contre 

Lebowitz 
22.50 Folie passagère
00.30 Grand public

06.00 Minutos musicales
06.15 Noticias de la mañana 
08.45 Espejo público
12.20 Karlos Arguiñano en tu 

cocina
12.45 La ruleta de la suerte
14.00 Los Simpson
15.00 Antena 3 Noticias 1
15.45 Deportes
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente 

Viejo 
18.45 ¡Ahora caigo!
20.00 ¡Boom! 
21.00 Antena 3 Noticias 2
21.45 El hormiguero 
22.40 1,2,3 Hipnotízame
00.30 Cine: Certificado de 

muerte 

02.15 Cine: Cada 9 segundos

03.15 Comprando en casa
03.45 Minutos musicales 

07.00 El zapping de surferos
08.30 Ciudades bajo tierra
09.30 Alerta Cobra 
11.25 Las mañanas de Cuatro 
14.10 Noticias Cuatro
14.55 Deportes Cuatro  
16.00 Hawai 5.0
18.30 Las reglas del juego
20.00 Noticias Cuatro 
21.00 Deportes Cuatro
21.30 Toma partido 
22.30 Cine Cuatro: Turbo 

23.35 C.S.I.: Las Vegas
02.50 Puro Cuatro
04.00 La tienda en casa 

07.53 Ludo vacances
08.05 Commissaire Brunetti 
10.50 Midi en France
12.00 Journal régional 
12.55 Météo à la carte
13.50 Un cas pour deux
14.55 Questions au gouver-

nement
16.15 Des chiffres et des 

lettres 
17.30 Slam 
18.10 Questions pour un 

champion
19.01 Journal régional 
20.20 Plus belle la vie 
20.55 Des racines et des ailes
23.00 Grand Soir 3
00.25 Le pitch cinéma
02.25 Un livre, un jour

06.45 Télé achat 
09.40 Crimes
11.15 Les Anges 8 - Pacific 

Dream
12.20 Les Anges 8: Les Anges 

8 - Pacific Dream
13.30 Tellement vrai
16.05 Les Anges 8 - Pacific 

Dream
18.55 Smallville 
20.55 Film: Braqueurs

22.40 Film: Piégés

00.35 Film: En territoire 

ennemi II: l’axe du mal

08.30 X:enius 
08.55 La fin des Ottomans
11.05 Le Caucase en 30 jours
13.20 Arte journal 
13.35 Film: Opération jupons

15.50 Bell’Italia
16.35 Petits moineaux, 

grandes villes
17.15 X:enius
18.15 L’Allemagne sauvage
19.00 Belgique entre ciel 

et terre
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.55 Film: L’année du chat 

22.50 Film: Les romans 

policiers et le Troisième 

Reich

23.45 Film: La femme du 

policier

02.40 Pina

06.30 Bom dia Portugal
10.00 A praça
13.00 Jornal da tarde
14.15 Os nossos dias
15.00 Agora nós
18.00 Portugal em direito
19.07 O preço certo
20.00 Telejornal
21.00 The Big Picture
21.59 Bem-vindos a Beirais
22.51 Nelo & Idália
23.31 5 para a meia-noite
00.36 Arrow
01.55 Os números do dinheiro

07.30 Télématin
08.30 TV5 Monde. Le journal
09.30 Les escapades de 

Petitrenaud 
10.00 Flash info
11.00 TV5 Monde. Le journal
12.00 Curieux Bégin
12.55 Questions pour un 

champion
13.30 Journal (RTBF) 
14.00 Les petits meurtres 

d’Agatha Christie  
15.45 Lino, il n’était que 

lui-même
17.00 Le point
18.00 64’, le monde en 

français, 1re partie
19.00 64’, le monde en 

français, 3e partie
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place 
20.30 Journal (France 2)
21.00 Le cosmos dans tous 

ses états
22.35 Journal (RTS) 
23.50 Mémoires vives

06.45 Gym direct 
08.00 Téléachat 
08.50 Touche pas à mon 

poste! 
10.40 Le grand 8 
12.00 D8 le JT 
12.10 Pawn Stars - Les rois 

des enchères 
13.30 Maigret
17.15 Pawn Stars - Les rois 

des enchères
17.50 Touche pas à mon sport
18.50 Touche pas à mon 

poste! 
21.00 En quête d’actualité
01.00 Programmes de nuit

06.00 M6 Music
08.50 M6 boutique
10.00 Devious Maids 
12.45 Le 12.45 
13.05 Scènes de ménages
13.45 Téléfilm: Dangers 

virtuels

15.45 Téléfilm: L’amour frappe 

toujours deux fois

17.25 Les reines du shopping
18.30 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19 45 
20.55 L’histoire au quotidien
00.50 Les maîtresses de 

l’histoire
02.35 M6 Music 

Cadena dial 88.1 MHz
R7P 89.0 MHz
PRòxima Fm 89.5 MHz
Ràdio TeleTaxi 90.2 MHz
màxima Fm 92.1 MHz
m80 Ràdio 92.6 MHz
Ràdio ValiRa 93.3/98.9 MHz
Flaix Fm 93.8 MHz
Rna 94.2 MHz
ona Rambla 95.0 MHz
andoRRa 1 96.0 MHz
andoRRa músiCa 97.0 MHz
nRJ 100.6 MHz
andoRRa 7 101.5 MHz
FRanCe inTeR 101.8 MHz
seR 102.3 MHz
FRanCe musique 102.6 MHz
40 PRinCiPals 103.3 MHz
FRanCe CulTuRe 104.0 MHz
CaTalunya Ràdio 104.6 MHz
Ràdio 4 106.0 MHz
Ràdio 1 106.8 MHz
Ràdio PRinCiPaT 107.5 MHz
Ràdio 3 107.9 MHz

07.00 Club Piolet 
08.00 InfoNeu 
12.00 Fórmula musical
13.30 Estat natural
13.45 Informatiu migdia.  

El temps migdia
14.15 Fórmula musical
15.00 Informatiu migdia.  

El temps migdia
15.30 Becaris
17.00 Roda de premsa de 

Govern
18.00 INFO - Notícies 

destacades
19.05 Club Piolet
20.05 Ara i Aquí 2.0
20.30 Estat natural
20.40 El trànsit
20.45 Informatiu vespre.  

El temps vespre
21.15 Memòries d’arxiu
22.05 Roda de premsa de 

Govern
01.00 Àrea Andorra Difusió

06.00 Canal 3/24
08.00 Els matins
13.30 Espai Terra
14.00 Telenotícies comarques
14.30 Telenotícies migdia 
15.50 La Riera
16.35 Divendres
19.15 El Faro, cruïlla de 

camins
20.10 El gran dictat
21.00 Telenotícies
21.55 APM? 
22.34 El foraster  
00.27 Boulevard du Palais 
01.56 Ritmes a l’aula 
02.26 Cava de Blues 
03.11 Fusió i swing a l’estudi

22.00 Tria33
22.04 Retrats 
22.59 Tria33
23.15 60 minuts
00.13 La noia de Chicago 
01.07 Formatges del món 
02.43 Ritmes a l’aula 
03.13 Cava de Blues 
03.58 Fusió i swing a l’estudi 
05.43 Ritmes a l’estudi 

06.25 Les Tres Bessones 
07.17 L’hora del Timmy 
08.31 Doraemon, el gat 

còsmic 
09.45 Tom i Jerry 
10.44 Turbo F.A.S.T 
12.27 L’Scooby-Doo i el 

monstre del llac Ness 
13.41 Doraemon i el secret 

del laberint 
15.21 Els germans Kratt  
16.07 Els pingüins de 

Madagascar 
16.56 Scooby-Doo, on ets? 
17.36 Mic 
18.07 Quin crac, l’Angelo! 
19.05 Turbo F.A.S.T 
20.10 Tom i Jerry 
20.55 Bola de Drac Z Kai 

07.31 Efectivament 
08.34 Crackòvia 
09.06 Efectivament 
10.09 Zona de ball  
11.01 Formatges del món 
12.16 L’última oportunitat de 

veure... 
13.15 El món des de l’aire
14.06 La descoberta gastro-

nòmica de Rick Stein  
a l’Extrem Orient 

15.05 Formatges del món 
15.30 Volta a Catalunya 
18.25 Transmissions 

esportives 
19.16 Esport Club 
20.20 Bàsquet 
22.12 Volta a Catalunya 
23.00 Efectivament 
00.05 324 Esports 

07.00 El món a RAC1 
08.00 Televenda 
09.30 Televenda
11.00 Entre fantasmas 
13.30 Arucitys
17.00 Trencadís
19.30 8 al dia
22.30 Gran cinema:  

Sospechoso 

08.00 Serveis informatius 
08.30 Notícies en xarxa 
10.30 La 7mana 
11.00 Serveis informatius 
12.00 Serveis informatius 
12.30 Efectes positius 
13.00 L’Informatiu de 

Cerdanya 
13.30 Caminant per Catalunya 
14.30 Cakes i pastissos 
15.00 Mirades  
15.15 Cafeïna 
16.15 Top clàssics
16.45 Càpsules de ciència 
17.00 La meva vida al Barça 
18.00 Aliments i territori 
18.30 El problema de Gettier 
19.00 De tee a green TV
19.30 Esports en xarxa 
20.00 Notícies vespre 
20.40 L’informatiu 
21.00 Trial mountain 
21.30 L’Informatiu de 

Cerdanya 
22.00 Lleida al dia
23.00 El Punt al dia

08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana de La 1
13.20 Torres en la cocina
14.00 L’informatiu 
14.30 Corazón
15.00 Telediario 1
16.00 L’informatiu
16.25 Acacias 38
17.20 Seis hermanas
18.20 Centro médico 
19.35 España directo
20.30 Aquí la Tierra 
21.00 Telediario 2 
22.15 Cine: Morning Glory 

23.55 Comando Actualidad 
01.55 Repor 
02.25 La noche en 24 horas
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Cost SMS al 555: 0,75 € + cànon

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
Envia un SMS al 555 o bé un      (WhatsApp) al 666 555 amb la paraula clau BD més el 

 Jo sóc en Gin. Sóc amic de la Nina i cosí de la 
Bimba. Petons per a tots.

JOIERIA - RELLOTGERIA - TALLER PROPI

C/ Canals, 2, 
Andorra la Vella. 

Tel. 827 537
Andorra la Vella. ANYS
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S’ha perdut un Mobil model  ZTE 
Blade L2, color  negre és Espan-
yol. Per  la zona del antic Escale 
o a la Margineda. Si el trobeu si 
us plau contacteu al BONDIA. 
Gràcies

Bd HOLA ESTELA AYER TE 
DEJE UN MENSAGE AQUI EM 
BONDIA PARA QUE TODA AN-
DORRA SEPA PERO POR CA-
TIA NO SABERIAN KIEN ERES 
PUES AHORA YA VAN A SABER 
TE AMO MUCHO MI AMOR

Bd Que bonito!! pero catia hay 
muchas....que te quieres casar 
con todas las que no llamamos 
catia? O es alguien en singular?

Bd s ha perdut un mobil wiko color 
turquesa raimbow lite a la zona d 
encamp . preguem si el trobeu el 
porteu a la policia. Gracies

Bd   a la encargada del súper u d 

emcamp que pasa que sólo sabes 
coger personas maleducadas

BD  desde que no está el anti-
guo encargado el U espress de  
encamp esta todo echo un desas-
tre ya da pena comprar  allí

Bd ... no tot el q brilla es or !!!

Hola, en catalan...hola

Bd Jro&jrare ... si vols ho faig ( n 
es lo q sembla )

Bd ho faig per no incordia ... Res 
mes !!!

Bd q l atencio al client a Andorra 
es dolenta ja en fa molts anys! No 
ens ve de nou.

Ja estem un altre cop amb al fun-
cionari de Canillo que pase titi 
que tens menopausia mental

Ayer sonie que era rico ayer sonie 
ver todo el mundo feliz ayer sonie 
que BPA me pagaba lo mio enfin 
ayer SONIE...

para la direcion del hiper-andor-
ra, haber se ponen guardias del 
parking mas educados, hay mu-
cha gente educada q quiere tra-
bajar y no tiene trabajo

Bd Sanitat ha comentat algo so-
bre aquesta passa de gastro gen-
eralitzada?? Pq vaya tela!!!

Me llamo Carmen y busco chico 
para juntarme, lo espero a las 6 
de la tarde en la residencia els 
escalls

Los urbanos mas listos del coche 
grua de encamp hacen salir todos 
los coches que hay en frente al 
bar orlando para aparcar ellos no 
dejando ni sitio para parar el bus 
que se quedo en medio dejando 

la gente , tengo fotos de eso!!!

BD donde estan los urbanos de 
encamp?? multar es lo que solo 
saben hacer!! Porque no se po-
nen en la carretera general??? 
cada vez que pasas por ahi, 
hay que hacer eslalom!! a ver si  
espabilamos!

Si usplau,avui19marc he perdut 
la meva camara de fotos a grau 
roig si us plau necesitoles fotos 
son d’un cuartel,si la tens tornan 
la targeta a objectes perduts de 
grau. Gracies

Estou intersado nos piriquintos 
vivo em la massana como te com-
tatactar?

bd la guineu de la cua blanca 
despres de cruspirse totes les 
gallines de segudet ara s’esta 
cruspint tots els mininos

 Hola, em dic Nina. Com veieu, sóc molt coqueta i molt gua-
pa. Vull agrair a la meva família el molt que em cuiden. 
Us estimo moltíssim. Petonets.

Fem la teva 

mudança, et regalem 

les caixes  

i si vols et pintem  

el pis

 

Servei nacional  

i internacional

Assegurança inclosa 

en el preu

Servei de grua

Gestió de duanes

Telèfons: 

+376 377 300

+376 727 737

MudAnceS ben 

FeTeS A preuS 

rAonAbleS


