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D
esprés de dos anys amb un 
Carnaval amb restriccions 
per la pandèmia causada 
per la Covid-19, aquest 2023 

s’ha pogut celebrar la festivitat amb 
total normalitat, i el país s’ha omplert 
de nou de milers de turistes estran-
gers que han vingut a passar el pont 
al Principat i a gaudir del Carnaval. 

Així doncs, l’ocupació als hotels 
ha sigut de més del 90%% durant dis-
sabte, diumenge i dilluns. De fet, l’Im-
ma Garcia, recepcionista d’NH ho-
tel d’Andorra la Vella, ha assegurat 
que «vam tenir tota la setmana pas-
sada una ocupació el 100%, i aques-
ta setmana anem pel mateix camí». 
A més, ha declarat que aquesta tem-

EL PERIÒDIC

Els hotels superen el 90% 
d’ocupació durant el pont
Tot i la crisi econòmica, hi ha hagut una 
ocupació molt alta durant el pont

Els turistes, que es queden més de dues nits, 
venen al país a esquiar i de compres

MARIA LOZANO
ESCALDES-ENGORDANY

@marilo1709

TURISME

porada està anant millor que la pas-
sada i que s’estan recuperant després 
de tota l’època de la pandèmia. De fet 
va informar que «fins a principis de 
març estem plens».  A més, Garcia va 
explicar que «tots els turistes es que-
den a llarga estada, és a dir, més de 
dues nits»

Felipe Caetano , recepcionista 
d’Acta Hotel va exposar  que durant 
aquest pont l’ocupació ha estat del 
95%, i explica que «tenint en compte 
la crisi econòmica que estem patint, 
no ens podem queixar». Tot i així, ha 
assegurat que «la temporada podria 
anar molt millor,  ja que durant el cap 
de setmana normalment estem plens 
però durant la setmana no. Els altres 
anys teníem plens cada dia de la set-
mana.». Així doncs, Caetano ha afir-
mat que tenen un 20% menys d’ocu-

pada és anar a esquiar a les pistes, tot i 
que aprofitem i passem per la zona co-
mercial a mirar botigues i comprar».  

Des de divendres Andorra està de 
festa de Carnaval i l’alegria es nota als 
carrers del Principat. El tret de sorti-
da el van donar els més petits de cada 
parròquia, que van desfilar disfres-
sats pels carrers, i dissabte  adults i 
menuts van poder gaudir de la rua 
per la capital. 

Tot i així, no va ser l’únic acte que 
es va fer per Carnaval. Després de la 
rua es va fer una botifarrada i durant 
tres nits va ser Encamp el protagonis-
ta amb festes per a adults, on la mi-
llor disfressa de cada nit va guanyar 
un premi de 250 euros. 

Els actes de carnaval continuaran 
fins demà, que és quan es farà el judi-
ci al Rei Carnestoles i se’l castigarà per 
les seves malifetes, després d’organit-
zar tota una setmana de gresca, balls, 
música i disfresses. Aquest no tornarà 
fins l’any que ve, quan tornarem a te-
nir una setmana on gaudir de la  fes-
ta de les disfresses al país des dels més 
petits als més grans. H

Tema del dia OCUPACIÓ 
HOTELERA

60% de turistes són espanyols 20 % de turistes són francesos 20 % de turistes són portuguesos.

les xifres

33 El servei meteorològic d’An-
dorra  alertava ahir que, tot i que 
la setmana ha començat assole-
llada i serena i les temperatures 
han estat altes durant tot el pont 
de Carnaval, hi haurà un canvi de 
temps a mitjans de setmana que 
portarà nuvolositat i precipita-
cions. L’acostament d’una no-
va pertorbació deixarà un ma-
tí de dimecres ennuvolat i al-
gun plugim feble a l’extrem nord 
del Principat. Tot i que en prin-
cipi només es tractaria de plu-
gims, aquestes precipitacions 
seran en forma de neu a partir 
dels 1.800  metres. I ja de cara 
a dijous baixarà la cota de neu 
i  les nevades seran generalitza-
des a partir dels 1.200 metres. La 
previsió és que les temperatures 
baixin a partir de dimecres, dei-
xant 3 graus a la capital i -4 graus 
al Pas de la Casa.

Previsió de nevades 
de cara a dijous

TEMPS

«Aquesta temporada 
està anant millor que 
la passada, ens estem 
recuperant bé de la 
època de la covid»

«Tot i que podria ser 
millor, tenint en compte 
la crisi econòmica que 
patim, estem tenint una 
bona temporada»

IMMA GARCIA FELIPE CAETANO
RECEPCIONISTA D’NH HOTEL RECEPCIONISTA D’ACTA HOTEL

de Setmana Santa.
D’una banda, els turistes que han 

vingut a passar uns dies tenen dos 
destins clars: les pistes d’esquí per 
una banda, i la zona comercial per al-
tra. La majoria, han explicat que no 
és la primera vegada que venen al pa-
ís, i que «l’objectiu principal de l’esca-

pació que l’any passat. 
Els dos recepcionistes de l’hotel 

a més, han informat que la majoria 
dels turistes que venen són espanyols, 
concretament un 60%, ha afirmat  Ca-
etano, seguit d’un 20% de francesos i 
un 20% de portuguesos, i que la tem-
porada acaba al març, amb excepció 

Imatge d’arxiu, de 
l’Avinguda Meritxell.
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El preu del 
lloguer és el que 
més preocupa 
als joves

Amb sort els joves poden 
arribar a llogar un estudi

guer o una declaració jurada de la 
persona amb la que vius.

Parlant amb joves que viuen al 
Principat, te n’adones que aquesta 
sí és realment la principal preocu-
pació.

I que una persona que just entra 
al món laboral no s’ho pugui perme-
tre encara es podria entendre però 
que no pugui gent que ja té 30 anys 
és una pena.

Fa pocs dies el Govern anunciava 
que el salari mitjà a Andorra supe-
rava els 1900 euros. I això és el que 
val, a molts portals immobiliaris, un 
pis al país. Per una persona sola és 

U
n dels temes que genera 
més debat a Andorra és 
el lloguer dels pisos. Po-
dria semblar que al ser 
un país petit no té gaire 

oferta però no és així. El Principat 
té molts pisos en lloguer. El proble-
ma ve amb els preus, sobretot per la 
gent jove. Independitzar-se a Andor-
ra és pràcticament impossible per 
la gent que comença a cobrar el seu 
primer sou i pels que no també. Pi-
sos que no haurien de valdre més de 
1.500 euros s’estan pagant a 2.500 o 
quasi 3.000 euros. I això per no par-
lar de pisos més grans.

I si per la gent d’aquí ja és un pro-
blema, pels que venen de fora el pro-
blema és encara més gran. Per poder 
accedir a un pis els demanen tenir la 
targeta verda però a immigració de-
manen on vius, un contracte de llo-

inconcebible a no ser que sigui una 
gran fortuna tot i que aquests ja te-
nen les seves cases de propietat.  Al-
gun pis a preu assequible queda, és 
clar, si comptem estudis de 30 me-
tres quadrats com a pis. 

Es critica molt el lloguer a grans 
capitals del continent com Londres, 
Madrid o París però Andorra la Ve-
lla no queda pas lluny dels preus de-
sorbitats d’altres països, i inclús els 
supera.

El problema és el de sempre, els 
preus seguiran pujant mentre hi ha-
gi gent disposada a pagar-los i men-
tre els governs no ho regulin. 

EL PERIÒDIC D’ANDORRA  no es fa responsable de 
l’opinió dels seus col·laboradors i tampoc s’identifica 
necessàriament amb els seus comentaris.

A efectes de publicitat contractada per persones 
pertanyents a  diferents sectors o branques 
professionals, aquest mitjà no es fa responsable del 
contingut de la publicitat en relació al disposat en  les 
normes estatutàries o deontològiques que regeixen 
la professió en concret, la qual qüestió únicament 
compet a la persona que contracta la publicitat.
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F
alta poc més d’un mes per-
què arribin les eleccions 
generals. Uns comicis que 
m’atreveixo a qualificar 

d’atípics per la complexitat del mo-
ment, en el qual hi ha una llista llar-
ga de problemes que afecten la gran 
majoria de la població: accés a l’habi-
tatge, la manca de poder adquisitiu, 
l’Acord amb la Unió Europea, entre 
molts altres.

Per tant, aquestes eleccions deci-
diran per on anirà encaminada An-
dorra i com s’afrontaran els proble-
mes existents. Per això cal recordar 
que el dret al vot és una forma d’apo-
derament ciutadà i d’expressió de la 
voluntat popular, i és una eina clau 
per a la construcció de societats més 
justes i igualitàries.

Actualment, el nostre país s’en-
fronta en moments molt delicats i 
complexos. Diversos partits polítics 
en els pròxims dies proposaran dife-
rents solucions, les quals conforma-
ran un mapa polític molt divers, on 
confluiran diferents corrents ideolò-
gics i, en alguns casos, socials. La im-
portància d’anar a votar, afectarà de 
manera directa al rumb del país du-
rant els pròxims quatre anys.

Un dels que més dificultats està 
causant és la manca de poder adqui-
sitiu. El cost elevat de la vida dels úl-
tims anys Andorra, a portar que les 
famílies i joves perdin la qualitat que 
tenien, limitant la seva capacitat de 
comprar productes o de gaudir de 
l’oci del país. Un context que genera 
una desigualtat econòmica a la soci-

La finestra
oberta

‘La importància 
de votar’
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etat i que afecta en el seu futur. Des 
d’Acció creiem que cal augmentar el 
salari mínim com a mesura d’impac-
te immediat, per reduir la distància 
que existeix entre la capacitat econò-
mica i el cost de la vida actualment.

Pel que fa a la inversió estrange-
ra, la podem descriure com una ar-
ma de doble tall. El país s’ha benefici-
at de la inversió estrangera augmen-
tant la creació de llocs de treball, 
l’estimulació de l’economia del pa-
ís, ja que les empreses estrangeres 
poden comprar béns i serveis de pro-
veïdors del país, la qual cosa pot cre-
ar noves oportunitats de negoci i per 
acabar una millorar de les infraes-
tructures andorranes. No obstant 
això, l’alta demanda d’inversió es-
trangera ha portat un augment sig-
nificatiu de la demanada en el sec-
tor immobiliari. Una demanda que 
a hores d’ara no es pot satisfer i com 
a una de les conseqüències de l’aug-
ment dels preus de l’habitatge. En 
l’actualitat, molts andorrans no po-
den fer front a la compra d’un habi-
tatge i sí veient com una persona de 
fora pot comprar-se un pis de luxe 
a les noves torres d’Escaldes-Engor-
dany. Creiem que cal incidir en el 
mercat de lloguer assegurant pisos 
de lloguer assequible i un control so-
bre els pisos buits que actualment es 
troben fora del mercat.

Parlant de coses positives per 
la ciutadania, hem de comentar 
l’acord amb la Unió Europea. Ser 
membre associat de la UE pot ser la 
primera cosa bona que afecti a to-

ta la població andorrana que succe-
eix en moltes dècades. Un bon acord 
que respecti la nostra cultura, el be-
nestar i la forma de vida andorrana, 
pot anar aparellat per aquells bene-
ficis econòmics que t’aporti entrar 
al mercat comú. Podríem treballar 
conjuntament amb la resta de potèn-
cies europees potenciant el multila-
teralisme, potenciant les ajudes als 
sectors com l’agrícola i ramader del 
nostre país. Definitivament, un bon 
acord que beneficiï ambdues parts 
és possible.

 En aquest context, des de la can-
didatura d’Acció no som aliens a 
aquests problemes perquè en molts 
casos les patim igual que qualsevol 
ciutadà. Volem que ens feu confian-
ça per dur a terme totes les propos-
tes d’impacte real que tenim prepa-
rades per la ciutadania andorrana.

Abdou Taouil, número 5 de la can-
didatura nacional d’Acció.

tències europees potenciant el 
multilateralisme, potenciant les aju-
des als sectors com l’agrícola i rama-
der del nostre país. Definitivament, 
un bon acord que beneficiï ambdues 
parts és possible.

 En aquest context, des de la can-
didatura d’Acció no som aliens a 
aquests problemes perquè en molts 
casos les patim igual que qualsevol 
ciutadà. Volem que ens feu confian-
ça per dur a terme totes les propos-
tes d’impacte real que tenim prepa-
rades per la ciutadania andorrana. H
Número 5 de la candidatura nacio-
nal d’Acció

TAUOIL
ABDOU
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La tribuna

Assetjament i abús sexual en l’esport
Els menors no diuen res per por a les amenaces dels agressors

El Bachiri

FREEPIK MUNTATGE

OMAR tal confiança. 
Després, una manera per a detec-

tar que alguna cosa no va bé amb el 
menor és veient el seu canvi d’acti-
tud, acostuma a ser de manera brus-
ca. Si era algú tranquil, canvia a hi-
peractiu i viceversa succeeix igual, 
d’aquí la importància de mante-
nir converses de forma regular so-
bre l’activitat i no sols dels resul-
tats. Preguntar-li com se sent prac-
ticant l’esport, quins beneficis li 
aporta i què milloraria o eliminaria 
de les sessions d’entrenament. Fent 
aquestes preguntes li estem donant 
l´oportunitat d´expressar-se ober-
tament i si se sent incòmode amb 
qualsevol conducta o situació espor-
tiva ho dirà. Ara i per a anar acabant 
l’article, cal entendre que la depres-
sió en els menors, concretament en-
tre els 8 i els 16 anys, difereix bastant 
de la dels adults, ells l’expressen 
amb la hiperactivitat o la ràbia, el 
seu caràcter canvia cap a la rebel·lió. 
No entenen què els succeeix i la seva 
manera d’expressar-se és amb l’hos-
tilitat, la ira, o allargant les seves ac-
tivitats extraescolars i fins i tot, fent 
més per a no tenir temps per a pen-
sar en el seu estat emocional. Com a 
metàfora, és igual que l’adult que es-
tà malament a casa i es passa el dia 
fora perquè vol interactuar el me-
nor temps possible amb la seva pare-
lla. No vol o es veu incapaç d’afron-
tar la seva realitat i prefereix evadir-
se en l’esport, l’alcohol, els amics, la 
solitud, etc.

Igualment l’accés a l’habitatge de 
propietat per part dels nacionals i re-
sidents que hi vulguin accedir, ha de 
ser una opció possible i a l’abast en 
condicions favorables i diferencia-
des de les establertes pel lliure mer-
cat.

Sense que es deixin d’aplicar to-
tes les solucions ja endegades per a 
atendre a curt termini el problema 
de l’accés a l’habitatge de primera 
residència i de lloguer, més altres 
que es considerin oportunes, cal ara 
posar l’accent de manera decidida 
en la producció d’aquest tipus d’ha-
bitatge, la necessitat del qual és el 
majoritària, dins la societat andor-
rana i reconduir el problema de ma-
nera eficient, a mig i llarg termini. H

menor percebi que pot abandonar 
l’activitat quan vulgui, sense que ai-
xò pertorbi la seva relació amb els 
pares. 

És a dir, està molt bé que els pares 
siguin exigents amb els fills però si-
multàniament, han de donar-los a 
entendre que poden deixar l’activi-
tat en qualsevol moment, que l’es-
port no és la base del seu amor i per 
tant, no és imprescindible per a la 
seva relació familiar. Referent a les 
amenaces, estan dirigides cap a la 
decepció als pares, l’agressor coneix 
molt bé el vincle familiar entre ells 
i s’aprofita per a fer mal per aquest 
costat. Després, concernent a la por 
és pel fet que els nens basen el seu fu-
tur o benestar en la competició, sen-
se ella no se senten realitzats i aquí 
és on els pares han de fer-los enten-
dre que és una etapa més de la seva 
vida i que han de prioritzar els es-
tudis. Han d’entendre l’esport com 
una assignatura complementària a 
l’escola només que també els refor-
ça el caràcter i la personalitat. Igual-

M
alauradament, no és 
un fet aïllat i cada ve-
gada surten més casos 
als mitjans de comu-
nicació, esportistes 

adults que denuncien aquests fets. 
Gent que en el moment dels abusos 
era menor d’edat i que per por, ver-
gonya o fins i tot, per desconeixe-
ment dels seus drets no van denun-
ciar als agressors. Vergonya perquè 
pensaven que era culpa seva, per 
com vestien o es comportaven. Pe-
rò és que paral·lelament, també hi 
ha qui ho trobava normal, entenia 
que les conductes sexuals dels seus 
agressors formaven part dels entre-
naments o que era el preu a pagar 
per estar a l’elit, al club o federació 
dels seus somnis i per això mateix 
mai van denunciar la situació. Han 
hagut de transcórrer molts anys per 
adonar-se de la transcendència, im-
portància i il·legalitat d’aquest com-
portament assetjador i abusiu per 
part de l’equip tècnic o de qualsevol 
membre dins d’ell. 

Ara, com s’aconsegueix que el 
menor estigui callat i no digui res 
als seus pares? Doncs la resposta la 
trobem en la por i/o les amenaces 
que rep per part de l’agressor. D’una 
banda, està la por de perdre els pri-
vilegis que comporta formar part 
d’una federació i/o club de tant de 
nivell i per l’altre, està la por de de-
fraudar als pares, associen denunci-
ar amb haver d’abandonar l’esport 
i trencar les expectatives dels seus 
pares. Això últim es deu al fet que 
molts progenitors exigeixen mas-
sa als seus fills i sense voler provo-
quen que els nens interpretin que la 
victòria ha d’aconseguir-se a qualse-
vol preu, perdent de vista l’objectiu 
principal de l’esport, que és la diver-
sió i l’aprenentatge de noves mane-
res de pensar per a superar els obsta-
cles i així enfortir l’autoestima. Amb 
la qual cosa, la millor manera per a 
evitar aquest pensament és que el 

ment, els pares han de predicar amb 
l’exemple i no enfadar-se amb ells 
si no obtenen els resultats esperats. 

La qüestió és que es diverteixin 
i facin amics i simultàniament, el 
seu rendiment escolar millorarà o 
almenys, no empitjorarà donat que 
la disciplina exigida en l’esport la ge-
neralitzaran a la resta d’àmbits. Pe-
rò reprenent l’assetjament, cal dir 
que el perfil de l’agressor és gairebé 
universal i amb això vull dir que és 
el mateix en qualsevol part del món, 
no importa la cultura ni el país. És al-
gú tímid, amb poques habilitats per 
a lligar i s’aprofita de la seva situació 
de poder per a influir en el menor, 
un poder basat a manar i obeir sense 
piular (es fa el que jo dic!). 

Ara, quan dic tímid no em refe-

reixo a introvertit, 
donat que en moltes 
ocasions és algú més 
aviat extravertit pe-
rò en l’àmbit sexual 
és tot el contrari, com 
no té habilitats soci-

als per a interactuar amb els altres 
en aquest sentit, prefereix canalit-
zar aquesta manca cap als menors 
perquè no ha de negociar, ni demos-
trar res, sinó, només imposar-se i per 
a això utilitza en gran part l’efecte 
Halo. Aquest ens diu que si algú o al-
guna cosa ens produeix un impacte 
psicològic, li atribuïm més caracte-
rístiques de les que posseeix i és just 
el que succeeix amb aquests abusa-
dors. Són experts en la seva matèria 
i donen a entendre als menors que 
també ho són en els altres àmbits, 
amb la qual cosa, aconsegueixen 
que els atribueixin característiques 
com l’empatia, la gentilesa, la sim-
patia i malauradament, acaba sent 
el seu confident, algú a qui comptar 
els seus secrets i dipositar la seva to-

El perfil de l’assetjador és 
gairebé universal, és el mateix 
a qualsevol part del món
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E
l gran encariment dels 
preus de lloguer a Andor-
ra ha provocat que cents de 
persones hagin de buscar 

alternatives per poder venir al Prin-
cipat.

Els preus a les principals pàgines 
de buscar lloguers estan disparats. 
A la pàgina ‘pisos’, hi ha 83 resul-
tats de lloguers amb una habitació 
i un bany a Andorra.

Els preus entre 2.000 euros i 
3.700 euros al mes, molt elevats te-
nint en compte les característiques 
d’aquests pisos.

Els més barats en aquesta pàgina 
web són de 800 euros al mes un pis 
de 50 m2 a la parròquia d’Encamp i 
un de 900 euros al mes a Sant Julià 
de Lòria. Tots dos són pisos petits 
amb una habitació, una petita cui-
na i un lavabo.

Pel que fa a les altres pàgines 
web, a Idealista, els pisos o estudis 
més barats que es troben, són un pis 
de 45 m2 a Ordino pel preu de 975 
euros al mes, i un estudi també de 
45 m2 a Arinsal per 900 euros.

Els preus a les parròquies d’An-
dorra la Vella i Escaldes-Engordany, 
són encara més elevats, no baixant 

Encariment dels lloguers
Els preus a Andorra són tan elevats que hi ha andorrans que es plantegen marxar a viure a la frontera

EL PERIÒDIC
ESCALDES-ENGORDANY

@PeriodicAND

LLOGUERS

Nacional Pàgines 6 a 12

Preus de lloguers 
de 900 euros per un 
estudi de 45m2 amb 
un llit, un lavabo i una 
petita cuina

Escaldes-
Engordany i Andorra 
la Vella són les 
parròquies amb lloguers 
de més de 1.200 euros

dels 1.200 euros al mes.
Per aquest motiu, hi ha mol-

ta gent que prefereix anar a viure 
a la Seu d’Urgell i creuar cada dia 
la frontera per anar a treballar. 
Aquest problema dels preus del llo-
guer també s’hi troben els joves an-
dorrans que volen marxar a viure 
sols, però a causa dels alts preus 
s’han de quedar més temps vivint 
amb els pares perquè no es poden 
permetre independitzar-se.

Aquest és un debat de fa molt 
temps, amb gent d’Andorra que ha 
abandonat el seu país per no acon-
seguir un habitatge amb condici-
ons, i reclamen que hi hagi salaris 
dignes que permetin aconseguir un 
habitatge a un preu assequible.

Recordem que els assessors fis-
cals preveuen que el preu de l’habi-
tatge pugi fins a un 30% en els pro-
pers anys si la demanda continua 
sent alta. H

Venir a viure a Andorra a un preu 
raonable no és fàcil. En els últims 
anys els preus de lloguer han aug-
mentat molt, el més barat arri-
bant a pagar 1.500 euros al mes 
per un llit, una petita cuina, i un 
lavabo.

Per una persona que ve de fora i 
que no té cap mena de contacte ni 
coneguts a Andorra, aquest procés 
és especialment difícil.

Per venir a viure al Principat es 
necessita un contracte de treball 
previ, però per poder tenir aquest 
contracte es necessita trobar un 
allotjament. Els preus excessius i 
la falta de coneixement sobre on 
es poden trobar pisos a un preu ra-
onable i que estiguin ben localit-
zats complica encara més el pro-
cés.

Immobiliàries, gestories, com 
partir pis, totes les opcions pos-
sibles per trobar un habitatge en 
condicions que permeti venir al 
Principat a treballar. Una tasca 
gens fàcil. La gent es passa hores 
i hores buscant fins que arriba el 
moment que troben precisament  
el que estaven buscant i a un preu 
raonable. 

El rumb de la seva vida depèn 
de si diuen que sí o que no al pis. 
Si es que sí, en una setmana es-
taran vivint a Andorra, si es que 
no continuen a Barcelona sense 
trobar feina perquè es demanen 
molts anys d’experiència. Passen 
por, neguit i angoixa fins que fi-
nalment reben la confirmació que 
el pis es seu.

Un cop el pis assegurat toca 
anar al Departament d’Immigra-
ció a omplir tota la paperassa. Cer-
tificats d’antecedents penals, de-
claracions jurades, document 
acreditatiu de l’estat civil, el con-
tracte de lloguer del pis, el con-
tracte de treball i fotocòpies dels 
documents oficials. Firmar els pa-
pers és una cosa ràpida sempre 
que estiguin tots al dia i no en fal-
ti cap. 

La majoria de gent que entrega 
els papers d’immigració s’hi ha de 
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TONY LARA

33Un cartell de llloguer de pisos a la Massana.

La targeta verda 
és l’inici de que 
el procés s’està 
acabant i ja pots 
gaudir d’Andorra.

Els preus excessius i la falta de coneixement sobre on trobar pisos a un preu raonable i que 
estiguin ben localitzats complica encara més el procés

La dificultat de venir a 
viure a Andorra

tornar a presentar una o dues vega-
des més per acabar d’entregar la do-
cumentació. Un cop acceptada toca 
la revisió mèdica i arriba el moment 
d’entrega d’aquella targeta verda, 
l’inici que aquell procés s’està aca-
bant i que per fi pot començar una 
nova etapa a Andorra.

Això és si tot el procés ha anat de 
pressa i si la persona no s’ha trobat 
amb problemes a l’hora d’instal·lar-
se a viure al pis.

Aquest és el cas d’una noia que va 
venir a viure a Andorra fa dues set-
manes per feina. Un cop va arribar 
al pis es va trobar que no es podia 
donar d’alta la llum fins que tingu-

és el permís d’immigració fina-
litzat, perquè les Forces Elèctri-
ques d’Andorra (FEDA) necessita-
va el NIA per poder donar d’alta 
el butlletí. 

Durant aquestes dues setma-
nes de finalitzar els tràmits, ges-
tions al banc i iniciar la feina, ha 
estat instal·lada en diversos ho-
tels de la zona, ja que com que no 
tenia electricitat, no podia ni cui-
nar, ni dutxar-se ni tenir llum. 

Actualment, està a l’espera 
que li donin d’alta la llum als ini-
cis d’aquesta setmana per poder 
acabar d’instal·lar-se completa-
ment a Andorra. H

TRASLLAT AL PRINCIPAT
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33 Foto d’arxiu de la frontera d’Andorra amb Espanya.
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SUCCESSOS

L
a Policia andorrana va dete-
nir dijous passat, un home 
no resident de 26 anys, que es 
va identificar al punt fronte-

rer del Despatx de Control Nacional 
Juxtaposat de Porta (DCNJ) amb un 
document nacional d’identitat ita-
lià falsificat. Al comprovar la infor-
mació, se’n van adonar que anteri-
orment ja s’havia 
transmès un dos-
sier a la Batllia. 
L’interessat,  amb 
antecedents per 
robatori va aca-
bar identificat a 
la frontera com 
el presumpte au-
tor de diferents 
furts de merca-
deries en establi-
ments del Princi-
pat, per valor de 
1.635 euros.

Divendres al 
matí la policia 
va arrestar un al-
tre home al Pas de la Casa. En aquest 
cas, la detenció es va produir per 
un delicte contra la funció pública. 
Aquest resident de 33 anys havia es-

Detingut a la 
frontera un lladre 
amb documents 
falsos
Es tractava de l’autor 
de diversos furts per 
valor de 1.635 euros

EL PERIÒDIC
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tat identificat fins a dues ocasions a 
territori andorrà desobeint una or-
dre d’expulsió governativa.

La setmana passada hi va haver 
varies detencions contra la segure-
tat col·lectiva. Una d’elles es va pro-
duir divendres a la nit quan la poli-
cia va detenir un home resident de 
40 anys, per refusar sotmetre’s a la 
prova de tòxics, després de tenir un 
accident on va provocar danys mate-
rials. En aquest accident, tres vehi-
cles estacionats a un aparcament de 
Soldeu van acabar danyats. 

La pitjor nit de la setmana va ser 
la de la matinada de divendres a dis-
sabte. Els agents van detenir cinc 
persones més amb taxes d’alcohol 

superiors a la per-
mesa.

La primera es 
va produir a un 
control d’alcohol 
i drogues a En-
camp, on un re-
sident de 43 anys 
va donar positiu 
amb una taxa 
d’1,13 g/l. La se-
gona detenció va 
ser la d’un home 
de 30 anys, que 
va donar 2,00 en 
alcohol i va resul-
tar també positiu 
en tòxics. Aquest 

detingut va provocar un accident 
on, tot i que no hi va haver danys per-
sonals, sí n’hi va haver de materials 
ja que va topar amb una senyal de 

breus

Un agent andorrà, 
tècnic d’alta muntanya

Formació d’allaus 
pels bombers

POLICIA 3La policia andorrana va 
informar ahir a través de les se-
ves xarxes socials que un agent 
del cos ha superat la formació de 
tècnic qualificat en alta munta-
nya. Aquest curs s’ha dut a terme 
als Alps i ha tingut una durada de 
10 setmanes, cinc a l’estiu i cinc 
a l’hivern. Els encarregats d’im-
partir aquesta formació han estat 
agents de la Gerdarmerie france-
sa. Des del cos de policia del Prin-
cipat destaquen la fita aconsegui-
da per l’agent d’Andorra ja que, 
segons expliquen, aquesta for-
mació requereix un gran esforç 
i exigència.

SALVAMENT 3Els bombers d’Andor-
ra han participat en una forma-
ció amb el cos dels Mossos d’Es-
quadra i la Policia Foral de Na-
varra sobre localitzar persones 
després d’una allau. L’activitat 
consisteix en aprendre a actuar 
per localitzar persones quan hi 
ha hagut una allau. Al curs hi han 
participat també unitats canines 
dels tres cossos per practicar tèc-
niques de salvament en condici-
ons extremes. Les unitats canines 
són imprescindibles per ajudar 
als agents a localitzar persones 
sepultades per la neu. 

POLICIA D’ANDORRA

ARXIU ANA

33 Foto d’arxiu d’una botiga 

Els consumidors han presentat 
1.311 reclamacions durant el 2022

Els consumidors han presentat un to-
tal de 1.311 reclamacions al departa-
ment de Comerç durant el 2022. El di-
rector del departament, Josep Pujol, 
va explicar que de les queixes presen-
tades, la majoria, 1.014, s’han solucio-
nat, 151 no es van arribar a tractar en 
considerar-se improcedents i 79 enca-
ra es troben en procés de tramitació. A 
més a més, durant l’any passat es van 
obrir cinc expedients sancionadors 
per incompliment de la llei.

El nombre de reclamacions con-
tinua incrementant anualment, so-
bretot en comparació amb l’exercici 
anterior, quan es van presentar 834 
queixes, el que representa un aug-
ment del 57%. Pujol assenyalava que 
gran part de les reclamacions s’acu-

mulen durant els mesos de gener i 
febrer, coincidint amb les festes de 
Nadal i el punt àlgid de la tempora-
da d’hivern i destaca que l’últim any 
ha seguit creixent la presentació de 
queixes per la via electrònica, amb 
un 84,6% del total.

Les reivindicacions dels usuaris 
se centren en cinc sectors, els allotja-
ments turístics, el transport públic, 
la compravenda de vehicles, les esta-
cions d’esquí i el comerç en general. 
En relació amb la temàtica dels llo-
guers, Pujol indicava que «les quei-
xes han disminuït», però que conti-
nuen mantenint un gran volum de 
consultes, especificant que el telè-
fon del consumidor n’ha rebut fins 
a 370.

Sobre les queixes a les estacions 
d’esquí, les reclamacions solen es-
tar relacionades amb les condicions 
de les pistes d’esquí i la meteorolo-
gia. Les relatives als allotjaments tu-
rístics i hotels es deuen a les condi-
cions dels habitatges i habitacions 

La majoria de les queixes 
presentades ja s’han 
solucionat

CONSUM
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1.311 reclamacions 
presentades.

1.014 reclamacions 
solucionades.

151 reclamacions no 
tractades per improcedents.

79 reclamacions en procés 
de tramitació.

les xifres

onades amb la ineficiència del ser-
vei i les devolucions, però destacava 
que gràcies a la feina feta amb el sec-
tor i els clients, «a poc a poc el nom-
bre va minvant».

El transport públic va assolir el ré-
cord de reclamacions durant la pri-
mera quinzena de novembre. Pujol 
assegurava que «no ens vam saber 
preparar i en el 90% de les reclamaci-
ons els usuaris tenien la raó».

Periòdicament es duen a terme 

campanyes i inspeccions amb l’ob-
jectiu de reduir el nombre de quei-
xes que rep el departament, però el 
fet de només disposar de dos inspec-
tors els dificulta la feina. Estan tre-
ballant per poder dur a terme una 
xerrada amb el ministeri d’Educa-
ció encarada als joves d’entre 12 i 14 
anys perquè «creixin sabent quins 
són els seus drets i obligacions» i 
amb la gent gran per prevenir possi-
bles estafes al col·lectiu. H

El detingut va 
acabar idenficat 
com a presumpte 
autor de furts de 
mercaderies

I en quant a drogues, la mateixa 
matinada de divendres en un con-
trol rutinari a la via pública es con-
trola un home no resident en pos-
sessió de 0,7 grams de cocaïna, a més 
d’estar en possessió de 13,8 grams 
d’haixix i una cigarreta confeccio-
nada amb aquest producte estupe-
faent. H

circulació.
Tres controls més a Andorra la Ve-

lla, a dos no residents de 28 i 18 anys, 
amb taxes de 1,24 i 1,72 – aquest dar-
rer va tenir un accident amb danys 
materials i va marxar del lloc dels 
fets-. I, finalment, un resident de 29 
anys va donar també positiu en alco-
hol amb una taxa d’1,91 g/l.

La nit de divendres 
a dissabte hi va haver 
cinc detinguts per 
positius en controls 
d’alcoholèmia

per insatisfacció dels clients, amb 
129 reclamacions. En referència a la 
categoria de compravenda de vehi-
cle, les reivindicacions estan relaci-
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L’etiquetatge energètic pretén 
renovar el parc de vehicles

MEDI AMBIENT

L’
etiquetatge energètic i 
d’emissions dels vehicles 
començarà a partir del 
31 de juliol, després de la 

pròrroga per l’entrada en vigor del 
nou sistema que s’aplicarà a tot el 
territori nacional. Sílvia Calvó, mi-
nistra en funcions de Medi Ambi-
ent, Agricultura i Sostenibilitat, 
va estipular la vocació informativa 
del nou etiquetatge de cara al con-
sumidor i que neix amb la missió 
de potenciar «la renovació del parc 
de vehicles», tenint la capacitat de 
vincular-hi un seguit d’incentius 
com, per exemple, la capacitat de 
circular per un carril exclusiu per 
a vehicles elèctrics.

La ministra va voler recalcar 
que la disposició d’aquesta etique-
ta «ajudarà a sensibilitzar el ciuta-
dà» sobre les emissions contami-
nants dels vehicles privats i va re-
futar la idea d’aplicar mesures de 
caràcter punitiu com restriccions 
que ja s’han dut a terme en àrees 
metropolitanes com la de Barce-
lona, que limiten l’accés de vehi-
cles especialment contaminants. 
Calvó va aclarir que la idea que «és 
molt difícil implementar mesures 
que són de grans ciutats, perquè 
al final la nostra trama urbana no 
té res a veure amb una ciutat com 

33 Vehicles entrant al Principat.

TONY LARA

La ministra va recalcar 
que no es contemplen 
mesures punitives
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Barcelona i, per tant, no es plan-
teja (fer servir l’etiqueta) per res-
triccions de circulació sinó per in-
centius vinculats a la renovació del 
parc automobilístic».

Calvó va defensar que la causa 
de la pròrroga sobre l’inici d’aques-
ta nova regulació d’etiquetatge es 
troba en la implementació de la ba-
se de dades i els mecanismes de dis-
tribució. En aquest nou projecte 
regulador, el govern col·labora de 
forma conjunta amb l’Automòbil 
Club d’Andorra (ACA). Es pretén 

que tots els vehicles tinguin l’eti-
queta i la col•laboració afavorirà  
poder assolir aquestes expectati-
ves. Els nous cotxes tindran l’eti-
queta un cop surtin del concessi-
onari, i pel que fa als antics, se’ls  
atorgarà quan realitzin la Inspec-
ció Tècnica de Vehicles en el mo-
ment que requereixin realitzar la 
revisió.

Tot i que no es pretén imple-
mentar aquest etiquetatge amb un 
caràcter limitador sobre la circu-
lació dels vehicles, s’està valorant 
la idea de dur a terme intercanvis 
d’informació entre administraci-
ons locals de zones on l’etiquetat-
ge ja sigui necessari, com podria 
ser l’àrea metropolitana de Bar-
celona, produint-se una espècie 
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TURISME

El comú de la parròquia canillen-
ca, en la seva voluntat de crear més 
punts d’interès turístic de cara la 
temporada d’estiu, atorgarà un do-
ble ús a la casa pairal de Cal Casalé; 
un edifici històric apte per a ser vi-
sitat que reflecteixi la vida dels ca-
nillencs del passat al mateix temps 
que serveixi de punt d’informació 
dels diversos circuits de senderis-
me de la vall de la Coma.

S’ha volgut afegir la funciona-
litat de punt d’informació a l’anti-
ga casa pairal, a causa de la seva òp-
tima ubicació que serveix d’accés 
a la vall de la Coma, on ja es realit-
zen múltiples rutes per practicar 
senderisme dins la zona. 

S’ha disposat una partida pres-
supostaria de 100.000 euros per  ac-
tivitats de recondicionament de 
l’edifici, que s’iniciaran en els me-
sos vinents per arribar a la tempo-
rada turística d’estiu.H

Cal Casalé 
de Canillo 
servirà de punt 
d’informació
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«No es planteja (fer servir l’etiqueta) per 
restriccions de circulació, sinó per incentius 
vinculats a la renovació automobilística»

Silvia Calvó
MINISTRA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Els vehicles 
nous sortiran del 
concessionari amb 
l’etiqueta i els vells 
l’obtindrán a la ITV

d’homologació per no tenir la ne-
cessitat de tramitar una nova eti-
queta amb l’administració estran-
gera. També, també es considera la 
possibilitat d’incloure informació 
com la de la carta groga dins del 
distintiu.

Aquesta classe de mesures ja 
s’han implementat en altres ciu-
tats europees, com la ja mencio-
nada Barcelona, Berlín o París. Si 
bé, en aquestes ciutats, l’etique-
tatge energètic dels vehicles con-
diciona l’accessibilitat o no a di-
ferents zones de la ciutat. Tot i ai-
xí, la ministra Calvó ha plantejat 
unes mesures en favor de impulsar 
la transició verda dels automòbils 
matriculats dins del territori naci-
onal. Així mateix, s’aspira a poder 
homologar l’etiqueta a zones urba-
nes situades fora del principat.H

ESTAFES

L’agència  Nacional de Ciberse-
guretat d’Andorra va advertir 
ahir a través del seu compte de 
Twitter una estafa que s’està du-
ent a terme des d’Alemanya, Pa-
kistan i Malàsia per recol·lectar 
diners pel terretrèmol de Tur-
quia. 

Amb la piulada volen advertir 
de els ciutadans no es fïïn de pos-
sibles ONG que diuen d’ajudar a 
les víctimes del terretrèmol, com 
recordar de no donar dades per-
sonals ni comptes bancaris. H

Alerten 
d’estafes 
per ajudar a 
Turquia

MARIA LOZANO
ESCALDES-ENGORDANY

33 Imatge del terratrèmol, ahir.
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L’Associació de Peruans demana 
intervencionisme del seu govern

Tal com informa Ràdio i Televisió 
d’Andorra (RTVA), l’Associació de 
Peruans vol demanar al seu govern 
que intervingui en els casos d’abu-
sos laborals que alguns treballadors 
d’aquesta nacionalitat del sector de 
la construcció han patit. 

En aquest sentit, van declarar que 
tenen constància, almenys de mo-
ment, d’una vintena de casos, i que 
tramitaran els dossiers a l’organit-
zació mundial de la comunitat pe-
ruana a l’exterior. En relació amb 
això, tampoc van descartar presen-
tar denúncies al Principat, però els 
afectats tenen por a possibles repre-
sàlies.

D’altra banda, el president de l’as-
sociació, Lorenzo Castillo, va asse-
gurar que tenen àudios gravats que 
mostren les amenaces, i va demanar 
més implicació de l’Executiu perquè 

els doni suport en tots aquests proce-
diments. 

Finalment, el cap de Govern en 
funcions, Xavier Espot, va animar 
als afectats a denunciar aquestes si-

tuacions a la justícia, un fet que per-
metria ajudar a detectar i actuar 
davant casos similars. En afegit, va 
demanar que no es criminalitzi la to-
talitat del sector de la construcció. H

El president del col·lectiu 
assegura tenir àudios 
gravats amb amenaces

SOCIETAT

EL PERIÒDIC
ESCALDES ENGORDANY

ARXIU ANA

33 Treballadors en una obra a la capital.
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TWITTER @DEMOCRATES_AND

POLÍTICA

Demòcrates duplica a Liberals 
en nombre de militants
El nou partit, Concòrdia, es posiciona en tercer lloc en número d’afiliats per davant d’Acció

33 Xavier Espot i militants de DA durant la presentació de les llistes per a les eleccions del 2A
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D
e totes les formacions po-
lítiques que han presen-
tat una candidatura na-
cional per les pròximes 

eleccions del 2A (i a excepció de PS, 
SDP i Andorra Endavant, que no han 
fet públiques les seves xifres), De-
mòcrates per Andorra és la forma-
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ció política amb un número més ele-
vat d’afiliats. La seva superioritat en 
aquest rànquing és bastant contun-
dent, ja que duplicaria el nombre 
aproximat d’afiliats que tindria Li-
berals, el segon partit amb més mili-
tants de les pròximes eleccions. Molt 
endarrere, trobem la nova formació 
de Concòrdia, qui compta amb una 
xifra molt ben valorable, tenint en 
compte la seva precocitat, de 61 mi-

litants actius. En última posició, es 
troba el també nou moviment polí-
tic d’Acció, qui ha especificat que en 
les properes setmanes esperen am-
pliar de forma important els seus 43 
afiliats actuals.

Tots quatre tenen mètodes d’afi-
liacions per quotes semblants, però 
al mateix temps, amb certes distin-
cions. DA és l’única formació que no-
més compta amb una modalitat de 

quota d’afiliat; un pagament únic de 
60 euros anuals indiferentment del 
perfil de l’individu.

Liberals obre el ventall d’opcions 
per esdevenir militant de la forma-
ció de Josep Maria Cabanes. Si es té 
menys de 35 anys, la quota jove cons-
ta de 40 euros anuals. En cas de ser 
major de 35 anys, es paga la quota sè-
nior de 80 euros. A més, l’executiva 
liberal està reflexionant si afegir una 

nova quota reduïda de 40 euros per a 
persones jubilades.

La formació que serà liderada per 
Cerni Escalé i Nuria Segués, tot i ser 
un partit que es va crear de forma re-
cent, ja compta amb més de mig cen-
tenar d’afiliats. Des del primer mo-
ment, el moviment assembleari va 
pretendre que els diners no supo-
sessin un problema per la capacitat 
d’esdevenir militant. Sent coherents 
amb aquesta mentalitat, Concòrdia 
disposa d’un catàleg de quotes de di-
ferents imports i deixar que l’afiliat 
pugui triar aquella quota que més 
s’adapti a la seva voluntat d’impli-
cació. Aquestes quotes parteixen des 
dels 80 euros fins a solament un euro.

Finalment, la nova formació de la 
ministra en funcions, Judith Pallarès, 
té tres modalitats de pagament. La 
quota anual ordinària és de 80 euros, 
però la quota jove pels menors de 35 
anys i la sènior pels majors de 65 anys 
només paguen 40 euros anuals.H

Per sisena edició, el Judici dels Con-
trabandistes d’Ordino va satiritzar i 
parodiar ahir, a la plaça Major d’Or-
dino, la realitat dels ciutadans ordi-
nencs i els afers que més estan im-
pactant en la quotidianitat de la par-
ròquia. Aquest any, el laboratori P3 
de Grifols, la manca de puntualitat 
del mossèn ordinenc, l’increment 
dels controls d’estacionament i els 
membres del Comú han sigut els te-
mes que més s’han referenciat.

El president de l’associació Cul-
tura Popular, Albert Roig, va resul-
tar satisfet de l’increment de vo-
luntaris i el gran nombre de parti-
cipants en la representació teatral, 
arribant a reunir a una vintena d’ac-
tors. Roig va destacar que la realitza-
ció de l’obra ha estat tot un repte en 
termes d’organització, però ha reco-
negut com un èxit el resultat final.

TRADICIONS

Els Contrabandistes 
satiritzen la realitat 
ordinenca un any més
El laboratori P3 de Grifols, la situació de l’estacionament i 
les eleccions del 2A, al centre de l’escenari

Un dels aspectes més destacats 
de l’obra ha sigut la propera cons-
trucció del laboratori P3 de l’empre-
sa Grifols a la parròquia, conjunta-
ment amb tota mena d’esdeveni-
ments i actors que s’han manifestat 
en relació amb aquest afer. La mani-
festació silenciosa en contra del la-
boratori del passat dissabte, la nega-
tiva comunal a realitzar una consul-
ta popular per conèixer la voluntat 
del poble ordinenc amb relació a 
aquest projecte, la minoria oposi-
tora de Dolsa i Armengol respecte a 
Grifols i la posició a favor dels con-
sols Mortés i Choy, van ser represen-
tades per l’associació cultural.

D’igual forma, el mossèn i la situ-
ació dels aparcaments d’Ordino, on 
van destacar que no hi ha cap punt a 
la parròquia on es pugui estacionar 
de manera gratuïta, també van tenir 
el seu ressò dins l’escenari, que va fer 
gaudir al públic amb un to satíric. H
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33 Marxa contra Grifols a Ordino

Unes 200 persones es mobilitzen 
contra Grifols a Ordino

Unes 200 persones es van concen-
trar aquest passat dissabte a Ordino 
per protestar contra la instal·lació 
d’un laboratori P3 de l’empresa Gri-
fols. Les protestes se centren en la pe-
rillositat que suposa per al medi am-
bient tenir un projecte com aquest i 
més a Ordino, l’única parròquia de-
clarada reserva de la biosfera per la 
UNESCO.  

Aquestes reserves són territoris 
que tenen com a objectiu harmonit-
zar la conservació de la diversitat bi-
ològica i cultural i el desenvolupa-
ment econòmic i social mitjançant 
la relació de les persones amb la na-
tura. Seria el primer laboratori P3 si-
tuat en una reserva de la biosfera.

Els assistents van protagonitzar 
una marxa silenciosa des del centre 
d’Ordino fins el terreny on s’ubica-
ran les instal·lacions. Hi va partici-
par també Enric Dolsa, conseller co-
munal de X’Ordino tot i que va as-
segurar que ho feia com a ciutadà i 
que no havia participat en la orga-

Els manifestants van anar des de la plaça Major fins el terreny on s’ubicarà el laboratori

SOCIETAT
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ORDINO

nització. 
La plataforma ciutadana que ho 

va organitzar, es desvincula de qual-
sevol moviment polític i qüestiona 
el projecte per la seguretat i la reper-
cussió negativa que tindria per An-
dorra.

Asseguren que el problema 
que tenen aquests laboratoris és 
que poden treballar amb micro-
organismes patògens com el vi-
rus de la SIDA o la hepatitis B, I, 
per tant, té bastants riscos per la 
salut pública. H

300 afiliats a Demòcrates 
per Andorra (DA)  fan de la forma-
ció de Xavier Espot l’entitat políti-
ca amb més militants.

150 membres, aproxima-
dament, pertanyen a Liberals, la 
meitat que DA.

61 afiliats té la nova agrupa-
ció política de Cerni Escalé, sent 
els tercers en nombre d’afiliats.

43  militants a Acció, que es-
peren incrementar exponencial-
ment en les properes setmanes

les xifres
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Nina Rassen is a Russian artist and the 
founder of the «multidimensional 
bionics» art style. She participated 
in international exhibitions in 
Europe (Spain, France, Austria). 
In the summer, Nina’s works will 
be shown at the Royal Academy of 
Fine Arts of San Fernando (Madrid). 
Nina represents the ancient princely 
family of the princes Serebryany-
Obolensky and an artist who paints 
with her soul. We talked with Nina 
about her work and the peculiarities 
of her style.

– Please tell us about the most 
interesting facts of your biography.
– Let me ask you. Do you believe in 
the reincarnation of souls and that 
the soul is energy? Do you believe 
that the soul does not disappear but 
only changes its volume, state and 
body? So, a rather ancient soul lives 
in my body and ancient hereditary 
blood flows through my veins.

– Some professionals in the art 
market have called me «native talent» 
and someone has called me «the 
reincarnation of Gaudi», but I know 
that my soul is much older.
– Before becoming an artist, I 
organized many events to support 
creative people who are looking 
for inspiration: artists, designers, 
musicians and writers. They were 
people of various creative professions 
and different social statuses. Among 
them were the homeless and 
descendants of the royal family.

Being the official representative 
of Rostislav Romanov III, who 
is a descendant of the imperial 
Romanov dynasty, I gained extensive 
diplomatic experience.

I am a person of the world. I was 
lucky to live both in exotic countries, 
such as Australia, and in Europe 
(France, Italy). In Spain, a large 
holding company entrusted me with 
brand management, but this is from 
another three-dimensional life that 
has remained in the past.

– Do you have a professional art 
education?
– I studied at the art school. But to 
this question, I would rather answer: 
«definitely not». And as one of my 
friends, an academician, said: «Her 
talent was not spoiled by the classical 
school, so the ‘native talent’ is more 
valuable». They, academicians, know 
better …

However, I was pleased to receive a 
letter of praise addressed to me from 
the Ministry of Culture of Russia. You 
know, sometimes you need someone 
to praise you because I never had 
any thoughts or plans to become an 
artist. I had a hard time getting used 
to this status.

– From what age do you create 
paintings?
– From early childhood. I often drew 
quietly and did not show anyone that 
I was drawing. I started to feel like an 
artist and draw in the same style as 
today, relatively recently.

IRINA RYBALCHENKO
ESCALDES–ENGORDANY

@PeriodicAND

«I never know what the 
result will be until I finish 
my work»

Nina Rassen 
Artist

multidimensional bionics, making 
portraits of people and painting on 
wood. This is a museum work with a 
«complex frame».

What do you want to explain 
through your art?

I carry ancient or cosmic messages 
that our soul is eternal and has a 
memory or «soul DNA», as they teach 
in some religions.

I have noticed that my paintings 
have a positive effect on people. 
Maybe alien codes for living and 
future people are stitched into them 
and maybe they contain important 
messages and star maps, which 
future generations will decipher one 
day.

– What recent events in your life relate 
to the professional activity of the 
artist?
– I was recently, so to speak, 
accepted as an artist in my historical 
homeland, Russia. I mean the 
Professional Union of Artists of 
Russia. I was also included in the 
unified rating of artists «Unified 
Register of Professional Artists of 
the Russian Empire, the USSR, the 

– What style do you work in? What is 
multidimensional bionics?
–  I  w o r k  i n  a  n e w  s t y l e  o f 
«multidimensional bionics», which 
I have founded. How it works on 
canvas is a complete mystery even 
to me. I’m just a tool. The universe 
draws with my hands, and I hold a 
brush and pick up paint. And I never 
know what the result will be until I 
finish my work. I paint directly on 
the canvas. I don’t make sketches.

«Multidimensional» means 
conducted in several dimensions, 

which can be considered and 
evaluated from different angles. 
Take any of my pictures, turn them 
over and you will get a completely 
different canvas.

«Bionics» is a term more common 
in architecture. The main method of 
architectural bionics is the method 
of functional analogies. It is based 
on a comparison of the principles 
and means of shaping wildlife and 
architecture.

To explain in simple human 
language—look at Gaudí’s houses. 

This is a prime example of bionics 
in architecture. The same method, 
I  think, the Universe uses to 
communicate through my works, 
where a leaf can be a house, and a 
mushroom or a tree can be a tunnel 
or a bridge.

I paint with acrylics on canvas, 
although my last work «Pair of 
the World» was created on a huge 
wooden canvas. Pair of the World 
is probably one of my biggest and 
most expensive works to date. 
It’s a big triple challenge: mixing 

 «This summer, a 
large exhibition will 
be held at the Royal 
Academy of Fine Arts 
of San Fernando in 
Madrid, where three 
of my works and 
one sculpture were 
selected»

«Russian Abroad», the Russian 
Federation and the Republics of the 
Former Soviet Union» (XVIII-XXI 
centuries)».

But my brain refused to accept 
it for a long time. I had to hang a 
framed diploma on the wall so that 
it constantly reminded me: «You are 
now a professional artist».

– How do you sell your paintings?
– As I already said, I went «open air» 
with my work relatively recently. I 
previously didn’t want to show them 
to anyone. But then I published some 
on social media. Up to this point, 
my work has only been shown at 
closed fashion, private or diplomatic 
receptions.

Today I sell my work both online 
and through exhibition galleries, as 
well as during private visits to my 
temporary workshop. Negotiations 
are also underway with museums 
and there are several proposals from 
museums in England, Germany and 
Austria.

W e  a l s o  m a k e  p o s t e r s  o r 
reproductions for fans who can’t 
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afford the originals.
P l e a s e  t e l l  u s  a b o u t  t h e 

exhibitions in which you have 
participated recently.

Of the most significant and 
relatively recent, I  can name 
the international exhibition of 
contemporary art Art3F (Paris, Port 
of Versailles, France). It is curious 
that Galería de Arte (Galería Gaudi, 
Madrid), one of the oldest galleries 
in Europe, introduced me to this 
exhibition. Before this, Van Gogh 
Art Gallery in Madrid presented 
my work at the 25th-anniversary 
exhibition ART Innsbruck (Artfair 
Innsbruck, Austria).

There was a lot of feedback and 
many letters of recommendation. 
I don’t know how to praise myself, 
but the experts and the public, 
judging by their feedback, really 
liked my work.

There were also several collective 
exhibitions in Spain, in particular, 
last year in Madrid.

A large exhibition will be held 
at the Royal Academy of Fine Arts 
of San Fernando in Madrid, where 
three of my works and one sculpture 
were selected.

– What do you think about NFT 
technologies?
– We are trying to launch a collection 
for NFT by Nina Rassen—this is a new 
fractal story. I think that NFT is a 
great opportunity to introduce my 
work to more people.

Here is what my like-minded 
people write: «An incredible and 
unique collection of visionary 
artist Nina Rassen, which gives the 
only experience of manifestation 
through the consciousness of 
interaction with various dimensions 
of space and time. Get ready for the 
ultimate journey and become the 
owner of the keys to total reality».

– Tell us about your plans.
– I feel that a new history of art is 
being written in the world’s librari-
es and archives, for the good and for 
the preservation of the cultural heri-
tage of all that is living and eternal.

I  have always had the idea 
of creating a World Fund for 
Helping Talented People. Earlier 
we announced this at one of our 
charity events together with the 
ambassadors of our project, and 
many famous talented people 
supported us.

2018
Discovery of the Year / 
Gusyatnikoff. Moscow, (Russia)

2017
«Inspiration for Red» / «Red 
October». Moscow, (Russia)

Golden Unicorn / Langham Hotel 
London, (UK)

RM and Romanov / ZHIRO Gallery 
Moscow, (Russia)

2016
RM Fashion Inspiration / 
Znamenka — Moscow, (Russia)

Group exhibitions

2022
Los puentes del Sena/ Galería 
Gaudí García de Paredes 76 28010 
Madrid, (Spain)

Art3f Paris – International 
Contemporary Art Fair / Paris 
Expo Porte de Versailles Pavillon 5 
Paris, (France)

2021
ART Innsbruck – International 
Contemporary Art Fair / 
Innsbruck. Innsbruck, (Austria)

Official catalogue: Art Fair 
Innsbruck (page 82, Van Gogh Art 
Gallery)

Hermitage/Hotel Astoria – St. 
Petersburg, (Russia)

personal 
exhibitions

Nina Rassen website

http://nina-rassen.com/

For myself, I have decided: part 
of the sales of my work will go to 
this fund. And this will provide 
an opportunity to help as many 
creative people as possible so that 
they will find their true «I» through 
art and inspiration.

I would also like my works not 
to disappear into unique private 
collections or be sold only at closed 
auctions, but to become available to 
ordinary people in their daily lives, 
for example, in the form of prints 
on clothes, posters in restaurants, 
hotels, hospitals and screensavers in 
gadgets, so that they please the eye 
and decorate everyday life.

In  addit ion to  my «al ien» 
paintings, I work on a modern 
fairy tale «for posterity». Jokingly, 
I call it a «historical esoteric epic». 
Tentative working title: «Heiress 
of the Rassen family or chroniclers 
of an alien princess». It is based on 
real and historical events, although 
this work rather comes to life only 
because of my dreams, which I write 

down in detail. I do not exclude the 
possibility of further screening of 
these «chroniclers». This may be a 
ready-made future blockbuster, 
who knows … H

33 My last work «Pair of the World» was created on a huge wooden 
canvas. This is probably one of my biggest works to date and this is a 
museum work».

I.R.

international 
collective exhibition
Van Gogh Art Gallery Madrid, 
Madrid (Spain)
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33 L’ossa d’Encamp durant la seva aparició aquest dilluns.

@PeriodicAND

C
om cada Dilluns de Car-
naval, la parròquia d’En-
camp va poder gaudir del 
Ball de l’Ossa. L’aparca-

ment de Prat de l’Areny va ser l’es-
cenari de la primera representació 
del Ball de l’Ossa com a Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humani-
tat de la UNESCO.

Els membres de la comissió de 
festes de la parròquia d’Encamp 
van dur a terme una nova funció 
de l’espectacle en el marc de la ce-
lebració de les festes de Carnaval 
on hi va haver sàtira i burla per a 
tots els assistents, entre els quals 
s’hi trobava el cap de Govern en fun-
cions, Xavier Espot, la cònsol me-
nor d’Ordino, Eva Choy, i represen-
tants del comú encampadà, com la 
cònsol major Laura Mas, el conse-
ller d’Esports, Joventut i Infància, 
Xavier Fernàndez, i la consellera de 
la minoria d’Agrupament Encam-
padà, Esther Vidal. Els membres de 
la comissió van fer protagonistes 
de la funció a Xavier Espot i Laura 

Primer Ball de 
l’Ossa des de que 
es considerada 
Patrimoni Cultural
Hi va haver sàtira i 
burla per a tots el 
assistents

ANNA MENCOS VIÑALS
ESCALDES-ENGORDANY

Mas, a qui els van fer sortir a esce-
na i respondre a les preguntes del 
cap dels dallaires. «Estem molt con-
tents per haver-nos fet partíceps a 
tots fent sàtira de l’actualitat políti-
ca», va manifestar la cònsol. Els con-
sellers Xavier Fernàndez i Esther Vi-
dal també van participar jugant a 
un partit de futbol improvisat tot si-
mulant un torneig de futbol de Ge-
rard Piqué a la Kings League.

Al llarg de l’espectacle també hi 
va haver brega cap al conseller de la 
minoria del partit Socialdemòcrata 
+ Independents, David Rios, qui, tot 
i no estar present es va convertir en 
víctima de la sàtira dels joves asse-
nyalant que «és el primer a queixar-
se que no se li dona bola, però des-
prés no apareix». 

Durant la representació també 
hi va aparèixer la parròquia d’Ordi-
no, i el seu rei Carnestoltes, i van fer 
burla de la rivalitat entre territoris 
pel Ball de l’Ossa. Finalment, com és 
tradició, va aparèixer l’ossa i els da-
llaires la van matar i van celebrar la 
seva mort ballant en una rotllana.

També es va fer una visita dels 
representants dels pobles que van 
formar part de la candidatura de la 
UNESCO, l’organitzador de les fes-
tes de Sant Llorenç de Cerdans, Di-
dier Parayre, va celebrar les sinergi-
es entre tots els territoris, apuntant 
la necessitat d’unir esforços per «fer 

EL PERIÒDIC

33  Foto d’arxiu de Cerni Escalé.

Cerni Escalé vol protegir la 
llengua catalana a Andorra

El candidat de Concòrdia a les elecci-
ons nacionals del 2 d’abril,  Cerni Es-
calé ,va comunicar ahir diferents pro-
postes del seu partit per protegir la 
llengua catalana al Principat. Segons 
va publicar ahir al seu compte de Twit-

ter, té la intenció de donar visibilitat 
al català en institucions internacio-
nals. A més a més diu que una de les 
coses a dur a terme és obligar a que al-
menys una persona de cada comerç 
que treballi de cara al públic parli la 
llengua oficial del país, i vol «vincu-
lar la renovació dels permisos de re-
sidència i treball al coneixement bà-
sic de la llengua catalana», segons ex-
plica al seu compte de Twitter el líder 
del partit.

Això s’afegeix a altres propostes 

que ha publicat el líder de Concòrdia 
a la mateixa xarxa social. Aquests úl-
tims dies Escalé va  proposar un pla 
per baixar els preus de l’habitatge. 

Per poder dur-lo a terme, el líder  
de Concòrdia vol que es posin a la 
venda els pisos que estan buits actu-
alment, a més  «d’iniciar una  mora-
tòria de 18 mesos al estrangers que 
volen comprar un pis, i pujar l’Im-
post de Transmissió Patrimonial 
(ITP), quan no sigui la primera resi-
dència». 

Proposa visibilitzar la 
llengua en reunions 
internacionals

MARIA LOZANO
ESCALDES-ENGORDANY

més forta la unió». Parayre també 
va especificar que, tot i que el Ball 
de l’Ossa a cada territori sigui dife-
rent, els uneix el fet que la tradició 
escenifica el final de l’hivern per do-
nar pas a la primavera, per la qual 
cosa «les festes tenen el mateix lli-
gam i origen». 

L’acte s’estima que va començar 
a l’edat mitjana i des de la dècada 
del 1950 segueix el guió ‘Sícoris’ es-
crit per Rossend Marsol.

L’actuació de ball comença amb 
l’arribada del Senyor i Senyora en 
un cotxe de cavalls, i encomanen 
als dallaires que dallin l’herba.

En un moment de descans dels 

TRADICCIONS

La tradicció del Ball 
de l’Ossa escenifica 
el final de l’hivern 
per donar pas a la 
primavera

dallaires sota un pi, apareix la Fre-
gona a dalt d’un burro, portant una 
cistella plena de menjar per ali-
mentar als joves. 

De cop i volta apareix l’Ossa amb 
un bran ferotge, guiada per les 
olors del menjar. L’únic que vol és 
menjar-se els aliments de la ciste-
lla, però arriben uns caçadors, que 
després d’una lluita aconsegueixen 
abatre a l’animal a trets. 

Finalment, arriben l’amo i la 
mestressa, que reparteixen en re-
compensa una bossa de sous als pre-
sents, mentre tots plegats entonen 
la cançó ‘Eixa nit hem mort la ru-
ca’. H

PROPOSTES POLÍTIQUES
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Petits anuncis
Filter i Rossell, 4 (Edifici La Torre)
AD700 Escaldes-Engordany

Anuncis per fax
736 210
Anuncis per telèfon
736 200
Anuncis per e-mail
comercial@elperiodic.ad
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Magnifiques cases de pedra completa-
ment restaurades i rehabilitades a Tolo-
riu-Cerdanya
Conjunt de tres cases de pedra amb estil modern i 
amb un elegant jardí privat. Una d’aquestes cases 
és individual i les altres dues adossades.
Superfície (m2) 440 
Habitacions 9 
Banys 7
Preu: 950.000 €

Pis a Escaldes-Engordany
Pis de 52 m2 . Consta d’una cuina americana, sa-
ló-menjador, una habitació doble, un bany com-
plet amb banyera, d’una plaça d’aparcament i un 
traster.
Habitacions 1 
Banys 1
Preu: 200.000 €

Gestió de lloguers, compra i venda de finques
Administració de comunitats de propietaris

Consulti’ns sense cap compromís, 
també pot contactar-nos 

mitjançant la nostra pàgina web 
www.alpinaimmobiliaria.com

diversos
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- H a b i t a t g e s  d ’ o b r a  n o v a  d ’ e n t r e  6 0 m 2  i  1 0 9 m 2
 d ’ 1 ,  2  i  3  d o r m i t o r i s .

- A  p r o p  d e  C a l d e a  i  d e l s  p r i n c i p a l s  s e r v e i s .
- P l a c e s  d ’ a p a r c a m e n t  i  l o c a l s  c o m e r c i a l s .

Benvinguts a Casa!
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feinafeina

Proveïm personal qualificat, 
comptem amb tu!

Jedy Serveis

Tel.: 38 38 98 Jedyserveis@gmail.com

Neteja, reparacions, manteniment, cura de gent gran, 
animació infantil, cura dels petits i molt més

Demaneu pressupost sense compromís!

Estem amb tu en tots els imprevistos 
del dia a dia!

Fleca Font Ordino
Selecciona

FORNER 
PER A FEINA FIXA

Requisits 
. Nacionalitat Andorrana o bé 
 permís de Residència i Treball en vigor
. Experiència

Interessats enviar cv a
elenaflecafont@gmail.com 

O R D I N O

Després de 50 anys donant servei,
la filatèlia andorrana està

en traspàs per jubilació

Interessats truqueu al:
+376 825 829 o +376 695 554

filatelia@filateliaandorrana.net
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@FCANDORRA

La victòria diu-
menge de l’FC 
Andorra al Naci-
onal ha permès a 
l’equip del Prin-
cipat recuperar 
la confiança que 
semblava haver 

perdut després dels darrers resul-
tats a la competició domèstica. 

En aquest sentit, l’entrenador 
dels tricolor, Eder Sarabia, va asse-
nyalar que era un resultat que el 
conjunt es mereixia, ja que «el fut-
bol estava sent una mica cruel amb 
nosaltres». Parlant concretament 
del partit, el basc va destacar la pri-
mera part dels seus, de la qual va es-
mentar que li va semblar «un espec-
tacle», i que a terme general, «crec va 
ser un matx on vam ser molt superi-
ors, que al descans hi podíem haver 
anat amb un resultat de dos o tres a 
zero». En aquesta mateixa línia es va 
expressar el defensa Diego Pampín: 
«Ho vam fer tot per emportar-nos el 
partit, era completament nostre». 

Relacionat amb les interrupcions 
que hi va haver pel VAR, l’entrena-
dor es va tornar a mostrar insatisfet 
amb el seu ús: «Continuo insistint 
en el fet que no està per aquestes co-
ses», va explicar demanant deixar se-
guir més el joc sense haver d’aturar-
lo tant, a no ser que sigui per a casos 
excepcionals com unes mans o un 
fora de joc. Així mateix, va afegir que 
«crec que ens estem carregant l’es-
sència del futbol», ja que tot i tenir 
«una eina magnífica no l’estem aca-
bant d’utilitzar bé».

Amb tot, Sarabia es va mostrar 
molt satisfet amb el joc dut a terme 
pel seu conjunt: «Em sembla una 
barbaritat que l’equip sigui capaç, 
després de cinc derrotes, de jugar 
com ha jugat, sortir amb aquesta 

33 Bakis llençant el penal que dona la victoria a l’FC Andorra en el darrer partit de lliga.

Va ser el dia
La victòria del darrer partit al Nacional contra l’Sporting ha permès a l’FC Andorra recuperar la confiança

POL FORCADA QUEVEDO
ESCALDES-ENGORDANY

@PeriodicAND

FUTBOL 3 LIGA SMARTBANK

NATACIÓ 3 COMPETICIÓ
FAN

33 Alexandra Mejía dalt del podi dels 1.500 metres.

Un or, un bronze i tres rècords per 
Mejía als regionals d’Occitània

Alexandra Mejía va competir du-
rant el cap de setmana als Campio-
nats Regionals d’Occitània, que es 
van celebrar a Montpeller. La neda-
dora va assolir un or, un bronze i va 
millorar tres rècords d’Andorra.

En concret, la representant del 
club AAS Sarcelles Natation 95 va 
rebaixar la marca andorrana dels 
1.500 metres lliures amb un temps 

un nou rècord del país.
Cal recordar que el campionat, 

organitzat per la Lliga de Natació 
Mediterrània dels Pirineus Occita-
nes i el club ASPTT Montpellier Mé-
tropole Natation, és un certamen re-
gional en què tradicionalment par-
ticipen nedadors de nivell olímpic 
de l’estat francès, que sol reunir els 
millors nedadors occitans entre pro-
meses Júnior i realitats Absoluta, se-
gons informen des de la FAN. H

La nedadora guanya la prova dels 1.500 metres lliures i fa un tercer lloc als 800 metres
EL PERIÒDIC
ESCALDES-ENGORDANY

de 17’40’’85, sent la més ràpida de la 
prova i, així, aconseguint la medalla 
d’or. A més, va reduir en vuit segons 
el seu crono anterior.

Pel que fa a la prova de 400 me-
tres lliures, la crolista va fer rècord 
del Principat de 17 anys amb un 
temps de 4’32’’36, que millora els 
seus 4’33’’95.

Quant als 800 metres lliures, va 
aturar el temps en 9’18’’29, assolint 
el tercer lloc, la medalla de bronze i 

personalitat i lluitar fins al final». 
A més, va comentar que el triomf de 
la Copa Catalunya i la darrera victò-
ria de lliga «segurament ens reacti-
varan una mica, i ens donaran més 
confiança i energia», aconseguint 
també, potser, canviar la dinàmica 
mostrada en les darreres jornades. 
Per la seva part, Pampín també es va 
mostrar content: «Ja era hora, està-
vem fent les coses bé i l’equip no es-
tava del tot malament. A veure si ens 

serveix per continuar amb aquestes 
alegries».

Amb els tres punts a la butxaca, 
l’FC Andorra se situa amb 35 totals 
a la classificació, i ara ja se centra en 
el següent matx de la competició do-
mèstica, que serà dissabte a les 16.15 
hores a l’estadi del Reial Racing 
Club de Santander. Cal recordar que 
l’equip cantàbric, amb 30 punts, ve 
de perdre el darrer partit que va dis-
putar, contra el Vila-real B. H

«Em sembla una 
barbaritat que l’equip sigui 
capaç, després de cinc 
derrotes, de jugar com ha 
jugat i lluitar fins al final»

«Estàvem fent les coses 
bé i l’equip no estava del 
tot malament. A veure si 
ens serveix per continuar 
amb aquestes alegries»

EDER SARABIA DIEGO PAMPÍN
ENTRENADOR FC ANDORRA JUGADOR FC ANDORRA
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E. LUKSO

33 Cornella a Pozza di Fassa, un gegant d’aquesta temporada.

ESQUÍ 3 COMPETICIÓ

A
hir es va disputar el ge-
gant FIS de Les Menuires 
(França), amb Bartumeu 
Gabriel finalitzant 15è i 

Xavier Cornella 27è. La cita va arri-
bar després que el temps no deixés 
fer els dos gegants de fa uns dies a 
Hochfitch (Àustria).

Segons informen des de la FAE, 
els dos esquiadors van tenir dues 
mànegues ben diferents. Si bé a la 
primera Gabriel feia una bona bai-
xada que el deixava 11è parcial, Cor-
nella marcava el 32è lloc. Per con-
tra, a la segona mànega va ser Gabri-
el qui no acabava de trobar el punt i 
va marcar el 22è parcial, mentre que 

Gabriel fa 15è i Cornella 27è 
al gegant de Les Menuires
La cita arriba després que el temps no deixés fer els dos gegants d’Hochfitch

EL PERIÒDIC
ESCALDES-ENGORDANY
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Cornella va millorar per ser 28è.
Finalment, el crono total de Bar-

tumeu Gabriel, amb 2’19’’57, el dei-
xava 15è amb +2.38, mentre que Xa-
vi Cornella, amb 2’22’’68, se situava 
al final de la cursa en la 27a posició a 
5.49. Cal recordar que els dos corre-
dors disputaran avui un eslàlom FIS 

a la mateixa estació.
Amb tot, l’entrenador Fred Beau-

viel va assenyalar que «no aconse-
guim fer dues mànegues correctes. 
Bartumeu va fer una bona primera i 
el Xavi no, però fa millor la segona. 
Encara ens falten quilòmetres i més 
dies de gegant, fins que sortirà». H

DANI CATALÁN - BCA

breus
Fenés fa el rècord del 
país a la mitja marató

Triple podi per a l’equip 
cadet de judo a Tolosa

Pérez finalitza el seu contracte amb el MoraBanc

Pagés, campiona de 
Catalunya de 60 metres

Rodríguez acaba 
segon a l’Open Absolut 

ATLETISME 3 Ariadna Fenés va fer 
aquest cap de setmana el rècord 
andorrà de la mitja marató. En 
concret, l’atleta el va batre a la mit-
ja marató de Barcelona, gràcies a 
un temps d’una hora amb 17 mi-
nuts i 43 centèsimes.

JUDO 3 L’equip cadet de la Fandjudo 
es va desplaçar dissabte a Tolosa per 
participar al Campionat de França 
Zona Oest. Així, destaca l’or d’Ares 
Ballesté, la plata del Mihail Kraljevs-
ki, el bronze del Joaquim Tomàs i la 
cinquena posició de Joan Gilabert. 

BÀSQUET 3 El base Josep Pérez va finalitzar ahir el seu compromís amb el 
MoraBanc Andorra. El valencià, que va arribar per suplir les baixes de Luz i 
Borg, es desvincula després de jugar 11 partits amb el conjunt del Principat.

ATLETISME 3 Aquest cap de setmana 
va tenir lloc el Campionat de Catalu-
nya sub-20. En aquest, Lerato Pagés 
es va proclamar campiona dels 60 
metres, amb rècord del campionat 
(8’’61). D’altra banda, Cristina Mar-
tins va fer segona als 800 metres.

TENNIS TAULA 3 Quatre jugadors del 
Club Tennis Taula Encamp van par-
ticipar el cap de setmana a Alcarràs 
a l’Open Absolut de tennis taula. En 
aquest, Patrick Rodriguez va acabar 
en segona posició després de perdre 
contra Ruixang Tang, del CTT Borges.

«No aconseguim 
fer dues mànegues 
correctes. Encara falten 
quilòmetres i més dies de 
gegant, fins que sortirà»

FRED BEAUVIEL
ENTRENADOR
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Avui Demà

Núvols Variable Tapat Pluja Xàfecs Tempesta Neu VentAssolellat

4º/16º 3º/11º

La reintroducció 
a la circulació 
general atmosfèrica 
de la pertorbació 
situada al sud-oest 
de la Península 
mantindrà el flux de 
sud i deixarà núvols 
alts.

Demà l’acostament 
d´una nova 
pertorbació 
deixarà un matí 
mig ennuvolat, i 
una tarda amb el 
cel cobert i algun 
plugim feble al 
nord.

Núvols alts
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AGENDA CULTURAL  MÉS INFORMACIÓ A WWW.AGENDA.AD

3 MÚSICA 3 LLETRES  3 TEATRE I DANSA 3 CONFERÈNCIES  3 EXPOSICIONS 3 ACTIVITATS INFANTILS       3 FESTES I TRADICIONS    3 CINEMA      3 DIVERSOS

3 «TODO LO QUE APRENDÍ VIAJANDO CON POCO DINERO 
(Y MUCHA IMPROVISACIÓN)» 
CICLE CINEMA DE MUNTANYA I VIATGES ORDINO-LA MASSANA
Des del 2012, Sergio Otegui, autor del blog  Nada Incluido, no-
més ha necessitat una càmera a la mà, una motxilla a l’esque-
na i pocs diners a la butxaca per recórrer el món. Amb això i 
molta im provisació, aquest saragossà ha recorregut més de 
trenta països, i pel camí ha après algunes lliçons que ara guar-
da com imants de nevera.

DATA I HORA  Dimecres 8 de març, 21.00 h
LLOC Teatre de Les Fontetes, La Massana
Activitat gratuïta, entrada lliure.

3 ‘ES POT CURAR EL CÀNCER?’
Salvador Macip (Blanes, 1970) és catedràtic de medicina 
molecular al Departament de Biologia Molecular i Cel·lular 
de la Universitat de Leicester. Des del 2008 dirigeix el Labo-
ratori de Mecanismes del Càncer i l’Envelliment, i la seva re-
cerca ha contribuït a trobar nous tractaments per a la leucè-
mia i noves eines per entendre i modificar l’envelliment. Ha 
publicat més de quaranta llibres, una dotzena d’ells de divul-
gació científica, i col·labora regularment en diversos mitjans.

DATA I HORA  Dimecres 26 d’abril
LLOC  A les 19.30 h Sala d’actes del Comú, Escaldes-Engordany

3 LLAMAN A LA PUERTA

Durant unes vacances en una caba-
na allunyada de tot, una noia i els seus 
pares es converteixen en hostatges de 
quatre desconeguts armats que obli-
guen la família a pendre una decisió im-
possible per evitar l’apocalipsi.

3 AVATAR: EL SENTIDO DEL 
AGUA
Ambientada més d’una dècada després 
dels esdeveniments del primer film. A 
‘Avatar: The Way of Water’ comença ex-
plicant la història de la família Sully (Ja-
ke, Neytiri i els seus fills), els problemes 
que persegueixen i el que han de fer per 
mantenir-se sans i estalvis.

3 LOS FABELMAN3 LA NIÑA DE LA COMUNIÓN3 ANT-MAN Y LA AVISPA: 
QUANTUMANÍA

Film semiautobiogràfic de la pròpia in-
fància i joventut de Spielberg. Ambien-
tada a finals de la dècada de 1950, un 
nen d’Arizona anomenat Sammy Fabel-
man, influït per la seva excèntrica mare, 
artista i el seu pragmàtic pare, enginyer 
informàtic, descobreix un secret famili-
ar devastador i explora el poder de les 
pel·lícules.

Finals dels 80, en un poble no determi-
nat. Sara acaba d’arribar al poble i no 
troba el lloc en aquest espai tancat. La 
seva millor amiga és Rebe, molt més ex-
travertida. Una nit van a una discoteca, 
prenen drogues i durant el trajecte a ca-
sa trobaran una nina vestida de comu-
nió. A partir d’aquell moment, comen-
çarà el malson.

Scott Lang i Hope Van Dyne, junt amb  
Hank Pym i Janet Van Dyne, exploren el 
Regne Quantic, on interactuen amb ex-
tranyes criatures i s’embarquen en una 
aventura que va més enllà dels límits del 
que pensaven possible.

La nostra recomanació

WWW.
Vegeu el vídeo promocional d’aquesta 
pel·lícula al codi QR

Una parella de models són 
convidats a un creuer de lu-
xe. Quan el iot s’enfonsa aca-
ben a una illa deserta un grup 
de milionaris i una senyora de 
la neteja.

EL TRIÁNGULO DE LA TRISTEZA
ESTRENA

E Dolenta       EE Regular       EEE Interessant       EEEE Bona       EEEEE Obra mestra

Cinemes Illa Carlemany
Av. Carlemany, 70. Escaldes-Engordany. Tel.: 892 040.  Venda d’entrades anticipades.

EL TRIANGULO DE LA TRISTEZA    19.30 22.15
LOS FABELMANS     22.15
ANT-MAN Y LA AVISPA: QUANTUMANÍA 17.30  19.00 20.10 22.00
LA NIÑA DE LA COMUNIÓN    20.15 22.30
LLAMAN A LA PUERTA     22.30
EL FRED QUE CREMA    20.00
ASTERIX Y OBELIX: EL REINO MEDIO 17.45
AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA 18.00
EL GATO CON BOTAS 17.30
AS BESTAS 17.30
TITANIC 25 ANIVERSARI     21.30

LLAMAN A LA PUERTA EEEE
ASTÉRIX Y OBÉLIX.  EL REINO MEDIO EE 
AS BESTAS EEEE
EL FRED QUE CREMA EEEE
AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA EEE
EL TRIANGULO DE LA TRISTEZA EEE
LOS FABELMAN EEE
TITANIC EEEE
LA NIÑA DE LA COMUNIÓN EE

PEL·LÍCULES

E Dolenta       EE Regular       EEE Interessant       EEEE Bona       EEEEE Obra mestra
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Transports
ANDBUS (803 789)
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Les guàrdies començaran a les 9.30h del matí del dia assenyalat i acabaran a les 9.30h del matí següent. 
Poden variar, cal confirmar-les al telèfon: 829 914

SUDOKU  

Solucions:

D
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Fàcil:

Normal:

Difícil:

Programació tv

Farmàcies de guàrdia

Dimarts 21 
F. Valira 

C/ Prat de la Creu 15-25 
Andorra la Vella 

Tel. 829160

Dimecres 22 
F. del Pont 

Av. Meritxell 38 
Andorra la Vella 

Tel. 801111

Dijous 23 
F. Carlemany 

Av. Carlemany 83 
Escaldes-Engordany 

Tel. 805444

Divendres 24 
Roser Miró 

C/ Maria Pla 14 
Andorra la Vella 

Tel. 867344

ALSINA GRAELLS (827 397)
Andorra-Barcelona: 6 / 6.45 / 10.30 / 15 / 17 / 19.15
Barcelona-Andorra: 6.15 / 6.30 / 7.30 / 10.30 / 13 / 15 / 17 
/ 19
Andorra-Lleida: 8.15 / 16.15 
Lleida-Andorra: 9.30 diumenge / 11.30 de dilluns a di-
vendres / 16 de dilluns a diumenge

CAMINO BUS LAZARA (865 500)
Andorra-Galicia-Portugal: dc / dj / dg: 15.30
Portugal-Galicia-Andorra: dm / dj / dv: 15.30

HISPANO IGUALADINA (902 447 726)
Andorra-Reus: 17.00. Servei diari
Reus-Andorra: 7.40. Servei diari

HISPANO ANDORRANA (807 000)
Escaldes-La Seu: de 8 a 21. Cada hora
La Seu-Escaldes: de 7 a 20. Cada hora
Dg: Escaldes-Engordany-La Seu d’Urgell: 8.15 / 10.30 
/ 13 / 17 / 19.15
La Seu d’Urgell-Escaldes-Engordany: 7.45 / 9.10 / 12 / 16 / 
18.30
Estació d’autocars-l’Ospitalet: 5.45 / 17 
L’Ospitalet-Estació d’autocars: 7.35 / 19.45
Estació d’autocars-Costa Daurada: 8.00
Costa Daurada-Estació d’autocars: 17.30 (dl a dv)

MONTMANTELL (807 444)
Andorra-Lleida: 6 / 8 / 11.30 / 15.30 / 18
Lleida-Andorra: 10.15 / 14 / 16 / 20 i 22
DIRECT BUS-NADAL JULIÀ (805 151)
Andorra-Barcelona aeroport: 3.30 / 6.15 / 8.15 /
 11.15 / 13.15 / 15.15 / 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15
Barcelona aeroport (Terminal 1 planta 0)-Andorra: 
7.30 9.30 / 11.00 / 13.00 / 15.00 / 17.30 / 20.00 / 21.30 
/ 23.00
Barcelona aeroport (Terminal 2 Mural Miró)-Andorra: 
7.45 / 9.45 / 11.15 / 13.15 / 15.15 / 17.45 / 20.15 / 21.45 
/ 23.15
Barcelona Sants (estació de ferrocarril)-Ando-
rra:6.15/8.15 /10.15/11.45/13.45/15.45/18.15/20.45/2
2.15/23.45

SOLDEVILA  (Amb reserva prèvia 828 117)
Andorra - Lleida: 8.00 / 15.45 Lleida - Andorra: 12.00 / 
20.15

TAXIS
ATA 863 000 / 861 005
MÉS TAXI 828 000 / 862 488
TAXI EXPRES 812 345

04:00 h 07:00 h 07:15 h 07:30 h
06:00 h 09:00 h 09:15 h 09:30 h
08:00 h 11:00 h 11:15 h 11:30 h
10: 00 h 13:00 h 13:15 h 13:30 h
12: 00 h 15:00 h 15:15 h 15:30 h
14: 00 h 17:00 h 17:15 h 17:30 h
16: 00 h 19:00 h 19:15 h 19:30 h
18: 00 h 21:00 h 21:15 h 21:30 h

08:45 h 09:00 h 09:15 h 12:00 h
10:45 h 11:00 h 11:15 h 14:00 h
12:45h 13:00 h 13:15 h 16:00 h
14:45h 15:00 h 15:15 h 18:00 h
16:45 h 17:00 h 17:15 h 20:00 h
18:45 h 19:00 h 19:15 h 22:00 h
20:45 h 21:00 h 21:15 h 00:00 h
22:45 h 23:00 h 23:15 h 02:00 h

05:00 h 05:45 h 08:30 h 08:45 h
10:00 h 10:45 h 13:30 h 13:45 h
15:00 h 15:45 h 18:30 h 18:45 h

11:00 h 11:30 h 14:25 h 15:00 h
15:00 h 15:30 h 18:25 h 19:00 h
20:00h 20:30 h 23:25 h 00:00 h

ANDORRA BARCELONA BARCELONA BARCELONA
   Estació Av. Diagonal Aeroport T2 Aeroport T1

BARCELONA BARCELONA BARCELONA ANDORRA
 Aeroport T1  Aeroport T2 Av. Diagonal    Estació

ANDORRA PAS DE LA CASA TOULOUSE TOULOUSE
   Estació Bus Stop Aeroport Estació

 TOULOUSE TOULOUSE PAS DE LA CASA ANDORRA
 Estació  Aeroport      Bus Stop   Estació

06:15 h 08:45 h
08:15 h 10:45 h.
10:00 h 12:30 h
12:15 h 14:45 h.
14:00 h 16:30 h
16:15 h 18:45 h.

09:45 h 12:00 h
11:45 h 14:00 h.
13:45 h 16:00 h
15:45 h 18:00 h.
17:45 h 20:00 h
19:45 h 22:00 h.

ANDORRA   LLEIDA
   Estació   Estació AVE

LLEIDA   ANDORRA
Estació AVE        Estació

ANDORRA TVANDORRA TVANDORRA TVANDORRA TV

Informatiu migdia15.00

07:00
Club Piolet

08:00
InfoNeu

13:00
Andorra Actualitat (RNA)

13:40
El Trànsit

13:45
Informatiu migdia

14:15
Memòries d’arxiu: De gran vull ser

14:45
El Trànsit

15:00
Informatiu migdia

15:30
Tot Lliga

15:50
Becaris

18:00
Informatiu Tarda

18:30
Informatiu France 24

19:00
El Trànsit

19:10
Club Piolet

20:10
El cafè dels matins

20:40
El Trànsit

20:45
Informatiu vespre

21:15
El cafè dels matins

21:40
Informatiu vespre

01:00
Àrea Andorra Difusió
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La Nadir Ortolani té 30 anys, és originària 
d’Argentina i la propietària de la cafeteria 
0% gluten a Andorra. Va arribar al país ara fa 
4 anys i mig amb el seu marit. Andorra els va 
oferir una cosa que feia molt temps que esta-
ven buscant, la combinació de la muntanya, 
els esports d’hivern i un lloc preciós per gau-
dir. Arran d’un problema personal li va sor-
gir la idea d’obrir un negoci amb productes 
sense gluten. Actualment, és mare d’un pe-
tit andorrà d’un mes i mig, i està descobrint i 
exercitant el rol de mare.
 
– Va ser dificil l’adaptació al país?
–L’adaptació va ser fàcil i gràcies a la gran 
ajuda que vam tenir, se’ns va fer més agrada-
ble. El nostre amic Àlex, un andorrà ens va fa-
cilitar aquest procés ajudant-nos a connec-
tar amb la comunitat i fent-nos sentir part 
del país.

– Com va ser el procés d’obrir la cafeteria? 
– La veritat és que va ser molt difícil perquè 
vam començar amb la pandèmia i amb tota 
aquella incertesa sobre les nostres espatlles. 
Però l’objectiu el teníem molt clar i creiem 
molt en aquest projecte.

– Com va sorgir la idea de que tots els produc-
tes fossin amb 0% de gluten?
– Va sorgir per un tema personal. El 2017 vaig 
tenir un diagnòstic de sensibilitat al gluten. 
Vaig creure que des de la cerca personal per 
adquirir productes fiables podia sorgir la 
idea d’un negoci. Vam trobar una franquí-
cia que ens proposava tot el que nosaltres es-
tàvem buscant i ens interessava, productes 
0% gluten. I vam confiar. Confiar a propor-
cionar a la comunitat Andorrana un produc-
te per tots.

– Quins són els seus principals productes?
– A la nostra cafeteria ens distingeix que els 
nostres productes ofereixen una gran qua-
litat. Per exemple ,comptem amb massa de 
pasta de full, una cosa que és molt complica-
da quan es treballa amb farines sense gluten. 
Els nostres productes no tenen conservants i 
intentem que siguin el més saludables possi-
ble. Tenim pans i bases de pizzes sense farina 
de blat de moro, una cosa que també és molt 
difícil d’aconseguir al mercat. Aquesta és la 
nostra diferència en quant a productes.

«Ens agrada perseguir la idea 
d’ ‘all are welcome’»
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– És important per vostè que la cafeteria sigui 
el maxim d’inclusiva possible?
–Sí, per nosaltres és important que sigui in-
clusiva i que proporcioni a les famílies un 
lloc per poder compartir una taula sentint-
se segurs, una cosa que a vegades resulta 
molt difícil de trobar per les persones que 
no poden consumir productes amb gluten. 
Per això ens interessa tant continuar oferint 
alternatives perquè tothom es pugui sentir 
integrat i feliç gaudint d’un bon croissant. 
Ens agrada perseguir la idea d’ «all are wel-
come», tots hi són benvinguts. Tenim un 
equip de treball que està a disposició d’això, 
d’aconseguir que tothom se senti còmode i la 
veritat és que estem molt agraïts d’això.

– Com descriuria la seva cafeteria?
–És un espai on trobaràs una cosa bona per 
menjar i que et faci feliç, amb un equip de gent 
que et faran que passis un bon moment. H

Nadir
Ortolani
PROPIETÀRIA DE LA 
CAFETERIA 0% GLUTEN

Un problema personal la 
va portar a la cerca de 
productes de qualitat 
sense gluten i li va donar 
una idea de negoci.
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Mencos Viñals
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