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El 19 de maig del 1991 apareix el pri-
mer número del Diari d’Andorra. La pre-
sentació en societat havia tingut lloc el
dia abans, en una festa al Park Hotel.

PRIMER NÚMERO
La primera publicació annexa del Diari és
L’Estudiant, i compta amb contribucions
d’alumnes de tots els sistemes educa-
tius i el suport de Crèdit Andorrà.

APAREIX ‘L’ESTUDIANT’

10.000 dies a peu de carrer

NÚM.10.000

iumenge, 19
de maig del
1991. Després
de mesos d’in-
cansable tre-
ball, una con-
fiança total

dels impulsors en el projecte i la
seva viabilitat, i un número zero
que havia aparegut dos dies
abans, surt al carrer la primera
edició del Diari d’Andorra. Tots
amb el Diari, resa el titular de
portada de l’exemplar funda -
cional. 

Naixia d’aquesta manera una
iniciativa editorial pionera i in-
èdita al Principat que ahir, diu-
menge, més de 28 anys després,
va assolir el número 10.000. A l’è-
poca dels seus inicis, però, Andor-
ra no disposava de cap publica-

ció d’aquestes característiques.
L’únic precedent era El Poble An-
dorrà, que es va publicar amb pe-
riodicitat diària durant només
tres anys, entre el 1974 i el 1977,
per passar a ser setmanari fins a
la desaparició definitiva, a mitjan
anys noranta.

En el moment de l’aparició del
Diari d’Andorra hi havia, doncs,
un important buit pel que feia a
premsa escrita diària al país. A

aquest fet hi calia sumar altres
factors de caire polític i social. En
aquest sentit, els fundadors del
rotatiu sentien un neguit especial
per la modernització del Princi-
pat, de les seves estructures i,
després de la tímida reforma de
principi dels vuitanta, de la ne-
cessitat imperiosa de dotar el pa-
ís d’una Constitució actual i d’a-
cord amb l’entorn europeu.  

En un context mediàtic en què
només unes quantes emissores
de ràdio operaven a Andorra –la
major part estrangeres–, en què
no hi havia premsa diària i en
què la televisió pública encara no
era una realitat –iniciaria les
emissions regulars a final del
1995–, Andorra necessitava més
que mai un mitjà informatiu que
posés a l’abast de la població tota

la informació sobre els reptes im-
mediats que havia d’afrontar el
país, començant pel ja inevitable
procés constituent. El Diari havia
de ser, per tant, una eina bàsica
per fer arribar totes les claus d’a-
quest decisiu procés de reforma
als lectors, amb una informació
veraç i contrastada. En definitiva,
calia dotar la societat andorrana
d’un nou mitjà que estimulés l’o-
pinió pública. 

Obrir la societat i les institu-
cions andorranes al fet informa-
tiu, i contribuir a l’evolució i con-
solidació del nou sistema polític i
institucional, van ser les dues
principals motivacions que van
propiciar el naixement de la cap-
çalera. Però tampoc no hauria es-
tat possible sense el suport logís-
tic i la col·laboració d’un altre
rotatiu, el diari Segre de Lleida,
que al seu torn també tenia inte-
rès per arribar a Andorra. Aquest
factor va ser un important revul-
siu per al Diari, perquè d’aquesta
manera va poder començar a ca-
minar tenint al darrere un mitjà
que ja estava plenament consoli-
dat i que disposava de recursos
suficients per ajudar en el mo-
ment de la fundació i durant els
primers anys.

D
PLA HISTÒRIA DEL DIARI HA CORREGUT
PARAL·LELA A LA DEL MATEIX PRINCIPAT

PL’ACTUALITZACIÓ CONSTANT NO HA FET
PERDRE DE VISTA ELS VALORS FUNDACIONALS

EL 1991 HI HAVIA
UN IMPORTANT
BUIT PEL QUE FEIA
A PREMSA DIÀRIA

‘TOTS AMB EL
DIARI’, RESAVA 
LA PORTADA DEL
PRIMER NÚMERO

1991

Es crea l’editorial pròpia del grup, Edi-
cions del Diari d’Andorra, que sistemitza
la publicació de llibres després d’alguns
precedents.

NEIX EDICIONS DDA
19931993

Periodistes de la primera redacció del Diari d’Andorra, en plena tasca.
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La vigília de l’aparició del Diari,
dissabte 18 de maig, el nou rota-
tiu estableix el primer contacte
amb els lectors en el decurs d’u-
na festa de presentació a l’Andor -
ra Park Hotel. Hi acudeixen més
de quatre-centes persones, re-
presentants dels diversos sectors
de la vida política, econòmica i
social del Principat. L’aleshores
cap de Govern, Òscar Ribas, va
destacar que la nova publicació
era “totalment necessària” en un
moment “de normalització i mo-
dernització” del país. El síndic
general, Albert Gelabert, va de-
manar que el Diari reflectís totes
les tendències polítiques i les di-
ferents sensibilitats socials, men-
tre que el primer president de
Premsa Andorrana, Marc Vila
Amigó, va considerar que aquell
era “el moment oportú per iniciar
aquesta aventura editorial”. I qui
va ser primer director, Gualbert
Osorio, va assegurar que el mitjà
es convertiria en “un fòrum cívic
i d’opinió” obert a tothom. 

Els inicis del Diari no van ser
fàcils. D’una banda, la publicació
va haver de lluitar contra la idea,
molt estesa al país, que Andorra
no donava informativament per
fer una publicació de periodicitat
diària. Entre altres coses, per l’o-
pacitat que aleshores caracterit-
zava la vida política andorrana.
Lluny de les facilitats actuals per
aconseguir determinada infor-
mació –amb la proliferació de
caps de premsa i gabinets i em-
preses de comunicació–, els pe-
riodistes d’aquella primera re-
dacció del Diari havien de fer
esforços titànics per assabentar-
se, per exemple, del que havia
passat en una simple sessió de
comú. Costava trobar fonts que
confiessin en el nou mitjà i mol-
tes institucions tenien poca pre-
disposició a parlar.

A això cal sumar-hi les limita-
cions tècniques pròpies del mo-
ment: l’edició no podia tancar
gaire tard i els mitjans informà-
tics no eren els mateixos. L’envia-
ment de pàgines a la rotativa, un
procés que avui dia es fa de for-
ma telemàtica, s’havia de dur a
terme físicament: una persona
havia de desplaçar-se cada nit
fins a Lleida, amb una maleta
amb les pàgines, i allà finalitzava
el procés de muntatge i de com-
posició.

Aquests contratemps no van
impedir que el Diari esdevingués
de seguida un mitjà de referència
gràcies a la publicació d’impor-
tants exclusives. Un dels primers
grans scoops va aparèixer el 4 de
gener del 1992, quan el rotatiu fa
conèixer el text íntegre de l’avant-
projecte de la Constitució amb
què treballa la comissió triparti-
da. El Diari ressalta en portada
alguns dels aspectes clau de la fu-
tura Carta Magna, com ara la lli-
bertat d’associació política i cul-
tural, la major autonomia de les
parròquies o la potestat del cap
de Govern per dissoldre el Con-
sell General.

El mateix any, el Diari iniciava
amb el suport de Crèdit Andorrà
la primera aventura pel que feia a
publicacions annexes, amb la crea-
ció de L’Estudiant, un suplement
en què alumnes de tots els siste-
mes educatius participaven en la
redacció. Dos anys més tard, Pre-
mandsa feia un pas més enllà i
treia al carrer el primer número
del setmanari 7Dies, publicació
de distribució gratuïta pionera al

Es crea una publicació pionera en la dis-
tribució gratuïta, el setmanari 7Dies, avui
dia plenament consolidat amb l’edició de
més de 30.000 exemplars.

SURT EL ‘7DIES’
Coincidint amb el tercer aniversari, el
maig del 1994 el Diari renova el disseny
i introdueix per primera vegada el color
en algunes pàgines. 

S’INTRODUEIX EL COLOR
1994

El 1995 marca l’inici de la publicació de
L’Anuari del Diari, amb el suport de Mora-
Banc. El volum resumeix els esdeveni-
ments de l’any anterior i inclou una guia.

APAREIX ‘L’ANUARI’
19951994

ELS PRINCIPIS
FUNDACIONALS 

VALORS

L’andorranitat, el foment
de la llengua pròpia del
país, la responsabilitat
social, l’interès general,
el dret a la informació, la
independència editorial o
els reptes del Principat,
tant en l’àmbit nacional
–amb la imminent redac-
ció del text constitucio-
nal– com en l’europeu,
van ser alguns dels pi-
lars sobre els quals es
va fundar el Diari d’Andor-
ra el 1991. Uns valors
que, tot i les transforma-
cions socials i polítiques
que ha experimentat el
país, com les que ha vis-
cut el mateix Diari, s’han
mantingut inalterables al
llarg de més de 28 anys. 

EVOLUCIÓ
TECNOLÒGICA

El primer Diari d’Andorra
era en blanc i negre i no-
més tenia 24 pàgines.
Amb el temps s’hi va in-
corporar el color i la pa-
ginació ha crescut a una
mitjana de 40 planes.
Des del punt de vista
tecnològic, de la xarxa in-
terconnectada amb ordi-
nadors Mac es va pas-
sar als PC. La fotografia
en negatius de cel·luloi-
de i en blanc i negre, re-
velada en un petit labo-
ratori, va evolucionar cap
al color i posteriorment
cap a la imatge digital.
El sistema d’enviament
de pàgines a impremta
ha fet igualment passos
de gegant. 

ELS INICIS DEL
DIARI ESTAN
MARCATS PER 
LES DIFICULTATS

El Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, durant una visita al Diari.

CÀRRECS CREIXEMENT

CINC DIRECTORS
DES DEL 1991

El Diari ha tingut cinc di-
rectors. Gualbert Osorio
va ocupar el càrrec entre
el 1991 i el 1992. Del
1994 al 2002 ho va ser
Ignasi de Planell, actual
director general de Grup
Premandsa. Després vin-
drien Toni Farrero (2002-
2008) i Ricard Poy
(2008-2019). Recent-
ment ha assumit la direc-
ció Joan Ramon Baiges.
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país. Avui dia, la revista continua
sent un referent a Andorra grà-
cies al tractament de tot tipus de
qüestions relacionades no tan
sols amb l’actualitat –mitjançant
reportatges i resums informatius
de la setmana–, sinó també amb
articles redactats per especialis-
tes sobre els temes més diversos:
salut, sexualitat, bellesa, moda,
benestar emocional..., sempre
amb un estil planer i entenedor.

El mateix any 1994 el Diari con-
solida el compromís amb els seus
lectors i, en coincidència amb el
tercer aniversari, introdueix per
primer cop el color a les pàgines.
Aquesta incorporació ve acom-
panyada d’un renovat disseny de
la capçalera –que es mantindria
intacte fins al gran salt fet pel
Diari l’any 2008–, i una redistri-
bució dels continguts amb una
maqueta més actual.

En paral·lel a la seva tasca
quant a l’edició de llibres –el 1995
neix Edicions DDA, que sistema-
titza la publicació de volums del
grup Premandsa–, el Diari creix, i
a partir del 20 de gener del 1997

passa dels sis als set números set-
manals, ja que inicialment no es
publicava dilluns. 

L’any següent, i amb vocació
d’oferir la millor informació útil
de serveis, Premandsa comença
a editar la publicació quinzenal
Mercat Andorrà, d’anuncis classi-
ficats, que posteriorment s’inte-
graria al 7Dies.

El 1998 també marca un punt
d’inflexió a la història del Diari
d’Andorra amb el salt a l’alesho-
res incipient món d’Internet, i es
posa en funcionament la pàgina
web www.diariandorra.ad. En
anys successius, l’edició digital
seria objecte d’importants millo-
res, de manera paral·lela als
avenços tècnics experimentats
per la mateixa xarxa. 

Durant els dos anys següents,
el Diari d’Andorra suma dues pu-
blicacions al catàleg de suple-
ments. El 1999 és el torn de La
Base, el setmanari que centra el
focus en l’esport injustament
anomenat de categories inferiors,
oferint tota l’actualitat pel que fa
a clubs i esportistes individuals
en totes les modalitats en què
prenen part infants i adolescents
del país. D’altra banda, l’any
2000, Premandsa es fa càrrec
d’Informacions, capçalera dega-
na de la premsa nacional, que es
converteix en el suplement do-
minical del Diari. Editat a tot co-
lor i en paper cuixé, Informacions
oferia cada setmana una visió en

El 20 de gener del 1997 el Diari, que fins
aleshores es publicava de dimarts a diu-
menge, comença a sortir també cada di-
lluns. 

PUBLICACIÓ DILLUNS
El boom d’Internet a final dels anys no-
ranta arriba també al Diari, amb la posa-
da en marxa de la versió digital, la web
www.diariandorra.ad

S’ESTRENA LA WEB
1997

A partir del 1999, l’esport de base del
país troba la seva veu al suplement set-
manal La Base, que recull tota l’actualitat
dels diferents clubs i esportistes.

NEIX ‘LA BASE’
19991998

EL GENER DEL 1997
EL ROTATIU
COMENÇA A SORTIR
DILLUNS

La redacció, poc després de traslladar-se a la localització actual. El pilot Toni Bou de visita al Diari.

IMPRESSIÓ

La rotativa del Diari

La impressió del Diari d’Andorra té lloc a la planta del grup Segre a Alcoletge, a Lleida.
La rotativa, l’element clau d’aquest procés, té capacitat per imprimir 60.000 exem-
plars l’hora en doble producció –o 30.000 en producció normal, en color–. Més que
una màquina, es tracta d’un complex conjunt de dispositius que treballen en cadena i
de manera totalment coordinada, i que ocupen un ampli espai i tres nivells. Fabricada
a Alemanya, la MAN Uniset-60 pot imprimir revistes de format 190 x 270 mm d’entre
16 i 128 pàgines o publicacions de tot tipus de fins a 64 pàgines en color, en paper
de premsa o estucat d’entre 42 i 90 grams.
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profunditat dels temes més ac-
tuals, mitjançant reportatges i
entrevistes. 

Tot just quan compleix una dè-
cada com a mitjà exclusivament
escrit, el Diari comença l’any
2001 la primera aventura multi-
mèdia, amb la posada en marxa
de les emissions d’Andorra 7 Rà-
dio, al dial 101.5 de l’FM. Cone-
guda popularment com “la ràdio
del Diari”, l’emissora esdevé la
primera ràdio privada andorrana
que emet les 24 hores programa-
ció de producció pròpia. 

Aquesta diversificació mediàti-
ca també obliga el grup Pre-
mandsa a ampliar les seves ins-

tal·lacions. Inicialment la redac-
ció del Diari estava situada en
una oficina amb prou feines de
170 metres quadrats. De mica en
mica va anar creixent a mesura
que incorporava nous departa-
ments, fins que el 2003 passa a
ocupar tota una planta del ma-
teix edifici on encara és avui dia,
amb una superfície que ronda els
1.000 metres quadrats. 

La incorporació progressiva de
nous mitjans es produeix de ma-
nera paral·lela a la diversificació
dels serveis que ofereix Pre-
mandsa. Després de l’experiència
de la distribució del 7Dies a les
bústies del país, a partir del 2004
també es comença a donar un
servei de correu comercial, que
posa a l’abast de les empreses an-
dorranes un mitjà fiable i puntual
de distribució de les seves publi-
cacions. En aquesta mateixa lí-
nia, el juliol del 2009 Premandsa
funda una nova empresa del
grup, Distrand. La societat s’en-
carrega de la distribució als

El Diari incorpora l’any 2000 Informa-
cions, la capçalera degana de la premsa
del país, i la converteix en suplement do-
minical.

ARRIBA ‘INFORMACIONS’
L’any 2001 marca un important punt
d’inflexió, amb la posada en marxa de
l’emissora Andorra 7 Ràdio, al 101.5 de
l’FM (a partir del 2009 AD Ràdio).

EL SALT A LA RÀDIO
2000

Amb l’inici de l’any 2002, el Diari comen-
ça a oferir de manera gratuïta i encartat
a les seves pàgines el rotatiu català El 9
esportiu.

‘EL 9 ESPORTIU’
20022001

LA DIVERSIFICACIÓ
MEDIÀTICA PORTA
A AMPLIAR LES
INSTAL·LACIONS

Reunió de redacció, l’any 2000.
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Després de l’experiència de la distribu-
ció del 7Dies a totes les bústies del pa-
ís, Premandsa incorpora el 2004 un ser-
vei de correu comercial.

CORREU COMERCIAL
La pàgina web del Diari d’Andorra s’ac-
tualitza i es redissenya amb una interfí-
cie més atractiva que fa encara més fà-
cil l’accés als continguts.

REDISSENY DE LA WEB
2004

Pel dissetè aniversari, el Diari canvia ra-
dicalment l’estètica de la maqueta, im-
primeix a tot color i introdueix una nova
manera d’enfocar la informació.

CANVI D’IMATGE
20082006

quioscos del 95% de la premsa
periòdica que arriba al país, tant
de França com d’Espanya.

Mentrestant, i tornant a la tra-
jectòria del Diari pròpiament dit,
el 2008 marca una important fita.
Coincidint amb el 17è aniversari
de la publicació, el Diari experi-
menta la major transformació de
la seva història. Després de diver-
ses posades al dia pel que fa al
disseny i la maquetació, i fruit
d’un any de treball del nou cap
de maquetació, Agustí Ibáñez, el
Diari experimenta una renovació
radical, en tots i cadascun dels
aspectes que el conformen. Així,
totes les pàgines incorporen el
color, i passen a tenir una imatge
àgil i moderna. La informació
s’enfoca des de nous punts de
vista, i a banda de la notícia, es
dona preeminència a gèneres
com el reportatge, l’entrevista i
l’opinió. 

Els continguts, en definitiva,
apareixen de manera més atracti-
va per facilitar la lectura i la com-

prensió, però sense trair cap dels
valors fundacionals del Diari. La
capçalera s’adapta a la nova reali-
tat en la qual es troben els mit-
jans escrits. La revolució del pe-
riodisme, amb l’aparició de les
noves tecnologies i la proliferació
de mitjans audiovisuals, obligava
la premsa tradicional a una evo-
lució constant, d’acord amb els
nous hàbits dels consumidors
d’informació i amb la necessitat
de buscar canals de participació
dels lectors. 

En aquest context, el Diari
també redobla l’aposta per la pà-
gina web, que després de diver-
sos redissenys actualitza a fons la

EL 2008, EL DIARI
S’ADAPTA A LA NOVA
REALITAT DELS
MITJANS ESCRITS

Els treballadors del Diari d’Andorra durant una celebració de Nadal.
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seva imatge el 2009. L’edició digi-
tal fa un important salt qualitatiu
a partir del 19 de novembre, amb
una renovació total de la imatge i
dels continguts amb l’objectiu de
potenciar la interactivitat i la par-
ticipació. El portal, més enllà de
reproduir els continguts de l’edi-
ció de paper del Diari, introdueix
per primer cop notícies en temps
real amb actualitzacions al llarg
de la jornada. A més, les informa-
cions també s’obren als comenta-
ris dels lectors i s’ofereix la possi-
bilitat d’escoltar en directe
l’emissora del grup, AD Ràdio.
Coincidint amb la posada en
marxa de la nova pàgina web
s’estrena Superventura, la pri-
mera sèrie d’humor produïda
a Andorra i que està prota-
gonitzada per Xavier Fernàndez i
Irina Robles. La sèrie, que es pot
veure per Internet, suposa la pri-
mera incursió de Premandsa en
el terreny de la ficció audiovisual.

Després d’estrenar un servei
premium de pagament el 2014, a
través del qual els subscriptors
poden accedir a tots els contin-
guts de manera il·limitada, la web
del Diari d’Andorra fa un salt en-
davant el 2016, en el marc de la
celebració dels 25 anys de la cap-
çalera. D’aquesta manera, la festa
per celebrar el quart de segle del
Diari té com a acte central la pre-
sentació d’una nova pàgina web. 

Aquesta aposta pel món digital
arribava després que el rotatiu
aconseguís ser la pàgina més vis-
ta d’Andorra, a excepció dels cer-
cadors com Google o serveis com
Wikipedia. La nova plataforma,
amb tots els avenços tecnològics,
permet passar a tenir totes les op-
cions de què disposen les webs
dels mitjans més importants del
món. Això significa la possibilitat
de multiformats, oferint informa-
cions en text, àudio, vídeo o fotos;
l’opció d’enviar les notícies a
amics amb un sol clic a través
d’un correu, Facebook o Twitter;
disposar d’entrevistes íntegres en
vídeo; o transmetre actes en di-
recte, entre un llarg etcètera d’op-
cions.

Però tot i la força d’Internet, l’e-
dició en paper del Diari continua
ben viva i a peu de carrer. La pro-
va és que ahir va arribar al núme-
ro 10.000, una fita que, fins ara,
cap altra publicació periòdica an-
dorrana ha assolit. 

LA WEB FA UN SALT
ENDAVANT EL 2016,
EN EL MARC DELS
25 ANYS DEL DIARI

El grup Premandsa crea el juliol del 2009
l’empresa Distrand, que distribueix el
95% de les publicacions que arriben als
quioscos del Principat.

ES CREA DISTRAND
L’octubre del 2014 el Diari comença a
publicar DMG, un suplement dominical
de vuit pàgines inserides entre les pla-
nes del mateix rotatiu.

APAREIX ‘DMG’
2009

El Diari celebra els 25 anys estrenant no-
va pàgina web. Es renova totalment el
disseny i es dona un gran protagonisme
als formats multimèdia.

NOVA PÀGINA WEB
20162014

2008: LES CLAUS DEL NOU DIARI

TIPOGRAFIA

El tipus 
de lletra, 
un element
clau per 
al lector
Un dels aspectes fonamentals
en el disseny d’un diari és la
tria del tipus de lletra, ja que
en depèn la comoditat de la
lectura. Per aquest motiu, quan
el 2008 es va dur a terme la
remodelació total del Diari,
aquesta va ser una de les
qüestions cabdals a tenir en
compte. Es va optar per un ti-
pus més estilitzat sense que,
alhora, no suposés la pèrdua
de presència per als titulars.
Seguint aquesta premissa, en
el nou Diari d’Andorra es va
substituir la Univers, de pal
sec, per la Utopia, una lletra ro-
mana clàssica, més elegant i
de lectura més fàcil.

COLOR

Distinció
sense
arribar a la
saturació
cromàtica
La introducció del color a totes
les pàgines i en molts ele-
ments del Diari va ser un altre
dels grans reptes del nou rota-
tiu. Les grans possibilitats grà-
fiques que suposava elaborar
tot el Diari en color també po-
dien comportar caure en una
saturació cromàtica. En aquest
sentit, la sobrietat dels colors
resultava essencial per refer-
mar els conceptes associats a
la premsa diària, com ara el ri-
gor i la seriositat. El Diari, així,
va incorporar el color de mane-
ra puntual i elegant, amb el
blau distintiu de la capçalera
com a fil conductor, excepte a
les pàgines d’Esports.

CAPÇALERA

Un disseny
més viu i
estilitzat de
la imatge
de marca
La capçalera, la imatge que re-
presenta el Diari, va viure amb
els canvis introduïts el 2008 la
segona gran transformació. El
primer disseny va tenir una du-
rada molt curta, tot just tres
anys. La incorporació del color
a la primera pàgina i a la con-
traportada, el maig del 1994,
va obligar al primer replanteja-
ment, amb la inclusió d’un fons
blau i les lletres en negatiu.
Després, amb aquesta última
actualització, s’incorpora un
blau més viu i un petit canvi a
la tipografia: sense renunciar a
la mateixa font (Optima) s’opta
per una variant menys gruixuda
i de formes més suaus.

AA A
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COM FUNCIONA EL DIARI 24 H   7 DIES PER SETMANA 360 DIES L’ANY

03.30 EL DIARI ARRIBA A ANDORRA. COMENÇA LA DISTRIBUCIÓ

07.00 ELS CONTINGUTS DE L’EDICIÓ EN PAPER S’ABOQUEN A LA PÀGINA WEB

LA JORNADA CO-
MENÇA BEN D’HO-
RA. El xofer arriba
a Andorra proce-
dent de la rotativa,
a Alcoletge. Porta
els diaris classifi-
cats en paquets,
per als quioscos i
altres punts de ven-
da, i individualit-
zats, per als subs-
criptors. L’equip
humà de distribució
recull la part que li
pertoca i comença
el repartiment. 

LA FEINA A LA REDACCIÓ comença a les set del matí, quan s’a-
boquen a la pàgina web del Diari, www.diariandorra.ad, els contin-
guts de l’edició en paper. D’aquesta manera, el lector pot accedir
ben d’hora i còmodament als principals titulars de la jornada.

NÚM.10.00014
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08.30 FINALITZA I SE SUPERVISA LA DISTRIBUCIÓ 

MENTRE LES OFICINES DEL
DIARI tot just es posen en
marxa, els repartidors ja han
enllestit la feina. Des del
Diari, la responsable de dis-
tribució verifica que el rotatiu
hagi arribat a tots els desti-
nataris, i s’encarrega d’aten-
dre possibles reclamacions
dels subscriptors que no
han rebut l’exemplar o dels
punts de venda que els han
esgotat i en volen més.

NÚM.10.00016
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09.00 ARRIBEN ELS COMERCIALS, ATENCIÓ AL CLIENT I ELS ADMINISTRATIUS

PELS VOLTS DE LES NOU
DEL MATÍ arriba al Diari
un gruix important del
personal de la casa: els
comercials, els responsa-
bles d’administració i
l’encarregada d’atenció
al client. 



COM FUNCIONA EL DIARI 24 H   7 DIES PER SETMANA 360 DIES L’ANY

09.15 COMENÇA LA JORNADA PER A LA SECCIÓ WEB I SUPLEMENTS

09.30 L’EQUIP DE DISSENY I MAQUETACIÓ S’INCORPORA A LA FEINA

UN DELS PILARS ESSENCIALS del Diari és el departament de ma-
quetació, encarregat de compaginar i dissenyar totes les pàgines del
rotatiu. Una part de l’equip s’incorpora ja a primera hora per comen-
çar a treballar en la publicitat i actualitzar els anuncis classificats.  

LES PRIMERES PERIODISTES que arriben al Diari no formen part,
curiosament, de la redacció tradicional del rotatiu en format paper, si-
nó del departament encarregat d’Internet. Els continguts de les xar-
xes socials, l’actualització de la web, incorporant les notícies del dia,
i la redacció del DMG ocupen la secció.

NÚM.10.00018
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11.30 ARRIBEN ELS PRIMERS REDACTORS

12.00 PRIMERA REUNIÓ. ES COMENÇA A ‘BUSCAR LA NOTÍCIA’

A MIG MATÍ COMENCEN a arribar els periodistes de les diverses sec-
cions del Diari (Nacional, Parròquies, Cultura i Esports), així com el direc-
tor i els caps de redacció. També és l’hora d’entrada del redactor d’Espe-
cials del Diari, que en coordinació amb els comercials dona forma a les
propostes que fan els anunciants. 

ELS CAPS I ELS REDACTORS mantenen una primera reunió
per repassar els esdeveniments del dia i analitzar possibles

temes propis. En una segona trobada, abans del descans
del migdia, es defineixen els temes i es fa una distribució

inicial en funció de la rellevància informativa.
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13.30 HORA DE DINAR PER A ADMINISTRATIUS I COMERCIALS

ADMINISTRATIUS 
I COMERCIALS

acaben la primera
part de la jornada i
van a dinar. La re-

dacció ho farà una
mica més tard, ja
que encara tenen

feina per acabar de
tancar alguns te-

mes i fer trucades.
Les 15.30 hores és

l’hora de tornada. 

NÚM.10.00022
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16.00 FOTOGRAFIA I CORRECCIÓ INICIEN L’ACTIVITAT

EL FOTÒGRAF BUSCA les imatges del dia per il·lustrar les pàgi-
nes mentre que el corrector comença a supervisar la redacció
correcta dels textos i dels anuncis de l’edició.
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16.30 ELS REDACTORS COMENCEN A ESCRIURE. ENTRADES I SORTIDES TOTA LA TARDA

19.00 FI DE LA JORNADA PER A COMERCIALS I ADMINISTRATIUS

LA FEINA DELS REDACTORS es concentra sobretot durant la tarda. Els que al
matí ja han pogut tancar algun tema poden començar a escriure. D’altres en-
traran i sortiran de la redacció contínuament, per cobrir l’actualitat de la jorna-
da, fer entrevistes i reportatges i seguir les notícies d’última hora.

AMB UN RITME DE TREBALL I UNS HORARIS totalment diferenciats dels de la
redacció, els comercials i administratius del Diari finalitzen la jornada a les set
de la tarda. A aquella hora és quan hi ha més feina per a periodistes, maqueta-
dors i correctors, que s’afanyen a tancar les primeres pàgines de l’edició.
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20.00 REUNIÓ DE PORTADA

21.00 LA REDACCIÓ BULL D’ACTIVITAT

UN DELS MOMENTS CLAU del procés d’elaboració del Diari és la reunió de portada. El di-
rector general, el director i els caps de redacció decideixen els temes que figuraran a la pri-
mera pàgina de l’edició de l’endemà, i escullen amb el departament de fotografia quina serà
la imatge de portada. També s’acorda quin serà el tema de l’Editorial.

ARRIBADA LA NIT, i fins al tancament del número, les presses arriben a la redacció i es treballa amb el
motor al màxim de revolucions. En aquest lapse de temps, un esdeveniment transcendental o un succés
d’última hora pot obligar a modificar una part important del Diari, així com la mateixa portada. A mitjanit
s’envia l’última pàgina a la rotativa via FTP (protocol de transferència d’arxius). El Diari està tancat.
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00.30 EL DIARI S’IMPRIMEIX I ES CARREGA A LA FURGONETA

DE MATINADA, a Alcoletge, preparen les últimes planxes
del Diari, les col·loquen a la rotativa, completen les pro-

ves d’impressió i la gran màquina es posa en marxa. Pels
volts de la una de la matinada l’edició ja està carregada a

la furgoneta i en dues hores i mitja ja és a Andorra. 
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PORTADES

Primer 
número 

1 19/05/1991

EL 19 DE MAIG es publica el
primer número del Diari d’An-
dorra. Una festa a l’Andorra
Park Hotel aplega el dia abans
una nodrida representació de
la societat andorrana, que pot
conèixer de primera mà el nou
rotatiu. A l’acte hi assisteixen,
entre altres personalitats, el
cap de Govern, Òscar Ribas, i
el síndic general, Albert Gela-
bert, que posen en relleu la ne-
cessitat que té aleshores An-
dorra, en uns moments de
grans reptes de país, de dispo-
sar d’un mitjà escrit d’informa-
ció diària. El número zero del
Diari s’havia publicat el 17 de
maig.

El Festina arriba
a l’ACB

286 15/04/1992

EL 14 D’ABRIL, el Festina An-
dorra proporciona a una afició
totalment entregada el premi
de l’ascens a la Lliga ACB, en
un partit d’infart contra el Cà-
ceres. Els andorrans aconse-
gueixen evitar la pròrroga a
l’últim segon i s’imposen per
73 a 71.

Moció de
censura

143 01/11/1991

DOTZE CONSELLERS DE LA
majoria signen el 31 d’octubre
del 1991 una moció de censu-
ra contra el cap de Govern, Òs-
car Ribas. La decisió s’espera-
va des de feia dies i es pren en
una reunió de la comissió le-
gislativa d’Economia.

Autodissolució
del Consell

220 31/01/1992

EL CONSELL GENERAL acorda
per unanimitat, el 30 de gener
del 1992, la dissolució de la
cambra parlamentària i la con-
vocatòria d’eleccions anticipa-
des. La decisió posa fi a un
any de crisi política. 300 perso-
nes clamen per la dimissió del
Govern.

Exclusiva sobre
la Constitució

197 04/01/1992

EL DIARI PUBLICA en exclusi-
va el text íntegre de l’avantpro-
jecte de la Constitució amb
què treballa la comissió tripar-
tida. El rotatiu destaca en por-
tada alguns aspectes clau,
com la llibertat d’associació
política i sindical o la major au-
tonomia de les parròquies.
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ADMINISTRACIÓ COMUNITATS

LLOGUER D’HABITATGES

COMPRA - VENDA

SERVEIS IMMOBILIARIS

Immobiliària

www.andorravalors.cat
Ctra. d’Arinsal, 39-41, local 3, AD400 ARINSAL / +376 815777 - vcc@andorra.ad

www.andorravalors.com

El poble valida
la Constitució

570 15/03/1993

EL PRINCIPAT es converteix el
14 de març en un Estat inde-
pendent, de dret, democràtic i
social per voluntat del poble
andorrà, que vota sí al projecte
de Constitució. Un 74,2% dels
vots són favorables a la Carta
Magna, mentre que la resta, un
25,8%, s’hi mostren en contra.
Prenen part en la votació
6.910 ciutadans, xifra que re-
presenta una participació del
75,7% del cens electoral. A
dos quarts d’una de la matina-
da, el síndic general, Jordi Far -
ràs, compareix per declarar
adoptat el text constitucional,
tot destacant que Andorra dei-
xa de ser un Estat “de sego-
na”.

El Principat
ingressa a l’ONU

686 29/07/1993

EL 28 DE JULIOL Andorra in-
gressa a les Nacions Unides
per aclamació. El cap de Go-
vern, Òscar Ribas, pronuncia el
primer discurs en català a l’or-
ganisme internacional.

NÚM.10.00032
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Tragèdia a l’avinguda
Carlemany

1.107 07/06/1994

Marc Forné, nou
cap de Govern

1.120 22/12/1994

DESPRÉS DE PERDRE Òscar Ri-
bas la qüestió de confiança que
havia presentat al novembre al
Consell General, Marc Forné es-
devé nou cap de Govern el 21 de
desembre del 1994.

NOU PERSONES mortes i de 37 ferides és el
balanç del greu accident d’un camió a Escaldes-
Engordany el 6 de desembre del 1994, en ple
pont de la Puríssima. 

Andorra, duana
exterior de la UE

1.400 07/11/1995

S’ACORDA QUE EL PRINCIPAT esdevingui
duana exterior de la UE a partir del juliol del
1996. Aquest conveni suposa més ingres-
sos per a les finances públiques, agilitat de
tràmits i menys costos per als empresaris.



RELLIGATS MOLINÉ

C/ de les Escoles, 9, baixos, Sant Julià de Lòria· Telèfon: 841 281 

Enquadernacions i daurats de tota mena

Dol per la mort
de Julià Reig

1.450 03/01/1996

L’ANY 1996 COMENÇA amb
una notícia luctuosa. El 2 de
gener mor l’exsíndic Julià Reig
als 84 anys. Reig havia encap-
çalat la Sindicatura en dos perí-
odes, 1961-1966 i 1973-1978.

Visita de
Jacques Chirac

2.008 17/09/1997

LA PRIMERA VISITA del Co-
príncep Chirac, el 15 i 16 de
setembre, ve marcada per la
ferma voluntat de reforçar la
seva participació institucional
com a cap d’Estat.

Més regulació
sobre el tabac

2.535 05/03/1999

EL CONSELL GENERAL aprova
una Llei antifrau més dura, que
inclou el tabac entre les “mer-
caderies sensibles” objecte de
regulació. L’oposició dubta de
la constitucionalitat del text.

NÚM.10.00034



C/ Bra. Riberaygua, número 27, Andorra la Vella · gestim@andorra.ad

www.immogestim.com
Telèfon: 807 888

promocions urbanístiquespromocions urbanístiques

administradors de finquesadministradors de finques
comunitats de propietariscomunitats de propietaris

VENDA - LLOGUERVENDA - LLOGUER

Tràgic accident
d’esquí

2.579 20/04/1999

DOS ESQUIADORS amb gran
experiència, Albert Viladomat i
Patrick Rozencwajz, moren el
19 d’abril del 1999 per una
gran allau al pic del Pla de l’Es-
tany. El seu acompanyant, Pe-
ter Hinterreitner, moriria dies
després a causa de les feri-
des. Els tres joves esquiadors
formaven part d’un grup que
tenia la intenció de baixar es-
quiant el vessant sud-est de la
muntanya per fer un reportatge
fotogràfic, després de pujar-hi
en helicòpter.

Signat l’acord
trilateral 

3.128 28/10/2000

ELS REPRESENTANTS d’Andor -
ra, Espanya i França rubriquen
el text del tractat trilateral de
lliure circulació de persones.
Es posa fi així a cinc anys d’in-
tenses negociacions. 

35NÚM.10.000
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L’euro substitueix la
pesseta i el franc

3.551 02/01/2002
Any XI • Número 3.551 DIMECRES, 2 DE GENER DEL 2002 Preu: 0,90 euros / 150 ptes.

L’euro va arribar ahir al carrer, amb els caixers automàtics
com a únics subministradors de bitllets. La nova moneda
conviurà amb el franc fins al 17 de febrer i amb la pesseta
fins al 28, data a partir de la qual passarà a ser l’única de

curs legal als països de la Unió monetària. El diari ofe-
reix avui La guia de l’euro, un suplement amb tota la
informació per usar la moneda, respostes a les principals
preguntes i un diccionari sobre la UE.                   PÀGINA 8

El comú aprova un pressupost amb superàvit gràcies a la concessió del pavelló

La majoria anuncia la intenció de vendre el 53% de les accions de Caldea

El comú d’Escaldes ha aprovat el pressupost per a aquest exercici,
que preveu en l’apartat d’ingressos una partida de 21 milions d’euros
(3.500 milions de pessetes) per la concessió de l’antic poliesportiu.

Aquesta recaptació permetria acabar l’any amb un superàvit de 13,5
milions d’euros (2.247 milions de pessetes). La corporació també té
la intenció de vendre el 53% de les accions de Caldea.        PÀGINA 10

Entrevista
Francesc Rodríguez

Conseller del PS 

“És una
bajanada dir
que les
esmenes
creen alarma”

El conseller del Partit
Socialdemòcrata assegura
que pretendre que les es-
menes del seu partit a la
llei d’immigració causen
alarma social és una baja-
nada, en resposta al parla-
mentari liberal Toni Ribe-
raygua.           PÀGINES 6 i 7

SERVEI El suplement “La guia de l’euro”
aporta tota la informació per utilitzar i
familiaritzar-se amb la nova moneda

Escaldes vol recaptar 21 milions
d’euros amb l’antic poliesportiu

La despesa familiar
anual en energia per
electrodomèstics és
de 510 euros          3

SUMARI

TEMA DEL DIA

El seleccionador de
futbol destaca les
possibilitat de futur
de l’equip             14

Patrimoni acaba de
restaurar l’altar
lateral de l’església
de Sant Julià        27

ESPORTS

CULTURA

Una persona mostra els primers bitllets d’euro extrets del caixer automàtic.

Els caixers subministren
els primers bitllets d’euro

FERNANDO GALINDO

Vives, nou
Copríncep

4.040 13/05/2003

LA CATEDRAL DE LA SEU acull
la cerimònia de nomenament de
Joan-Enric Vives com a arquebis-
be d’Urgell i nou Copríncep epis-
copal. Martí Alanis hi havia re-
nunciat per motius de salut.

Any XII • Número 4.040 DIMARTS, 13 DE MAIG DEL 2003 Preu: 1 euro

Joan Enric Vives, nou Copríncep 
Agafa el relleu en una cerimònia a la catedral de la Seu amb el desig de seguir el camí del predecessor 

Joan Martí Alanis va traspassar-li ahir tots els poders, després de 32 anys en el càrrec

Constata una manca de planificació sobre personal en les empreses

El Govern aprova una quota de
1.300 treballadors fins al setembre

Joan Martí Alanis cedeix el bàcul a Joan Enric Vives durant la cerimònia a la catedral de la Seu d’Urgell. XAVIER PUJOL

MILLOR MOMENT
Martí Alanis va dir
que, integrat el bis-
be coadjutor, “les
coses ja eren madu-
res per a un canvi” 

CARTA DE CHIRAC
El Copríncep francès
destaca el rol 
de Martí Alanis en
l’evolució institu-
cional del Principat

REACCIONS
Els polítics coinci-
deixen en el paper
de l’arquebisbe 
en la transformació
del país

Joan Enric Vives va agafar ahir el relleu de Joan Martí
Alanis com a copríncep episcopal en una cerimònia que
va tenir lloc a la catedral de la Seu d’Urgell. Després d’un
cicle de 32 anys al capdavant del bisbat i un cop “com-
provat que el bisbe coadjutor estava integrat a la diòcesi”,
Martí Alanis, que aviat complirà 75 anys, va considerar
que “les coses eren madures per a un canvi”, aprofitant a

més que “el curs episcopal comença al maig”. El co-
príncep francès, Jacques Chirac, es va pronunciar sobre la
renúncia en una carta en què no van faltar els elogis per a
qui ha compartit el càrrec de cap d’Estat, de qui va dir
que ha tingut un rol rellevant en l’evolució institucional
del país, “en el respecte de la tradició andorrana i amb la
preocupació de veure el Principat inscriure’s en la mo-

dernitat”. Diferents autoritats polítiques també van
coincidir a destacar el paper que va tenir en la transforma-
ció de les institucions cap a la modernització. El cap de
Govern, Marc Forné, va expressar l’agraïment del país
envers Martí Alanis i en va elogiar “el treball de dedica-
ció, ja que va encetar la reforma i la va continuar, donant
suport a la Constitució”.               PÀGINES 3 a 7 i EDITORIAL

La llei podria
donar als metges
la potestat de
cobrar més del
fixat per la CASS

L’avantprojecte de llei de la
CASS valora la possibilitat que
els metges puguin cobrar tarifes
superiors a les que fixa la para-
pública. L’increment, però, no
superaria mai el 20% del que es-
tableix la seguretat social. L’ob-
jectiu de la reforma és afavorir
el conveni amb els professionals
de la salut.                    PÀGINA 10

El Govern va aprovar ahir una nova quota
global de 1.300 autoritzacions de treball, vàlida
fins al 30 de setembre. El reglament d’ampliació

recull la constatació de l’executiu d’una “manca
generalitzada” de planificació de les empreses
quant a necessitats de personal.             PÀGINA 12

SUMARI

El centre 
de tecnificació 
i el futur estadi
nacional seran 
una prioritat         18

ESPORTS

El comú d’Encamp
ampliarà amb uns
dos-cents nínxols 
el cementiri 
de Santa Maria    13

PARRÒQUIES

L’ESTRENA DE L’ANY 2002 suposa la introduc-
ció de la nova moneda europea, l’euro. El procés
d’adaptació a la divisa es du a terme de manera
ràpida i senzilla.

La Unesco reconeix
la vall del Madriu

4.451 02/07/2004

EL COMITÈ del patrimoni mundial de la
Unesco aprova incloure la vall del Madriu-Pe-
rafita-Claror a la llista del Patrimoni de la
Humanitat, dins la categoria de paisatge cul-
tural. 

Any XIII • Número 4.451 DIVENDRES, 2 DE JULIOL DEL 2004 Preu: 1 euro

La Unesco declara el Madriu
patrimoni de la humanitat

L’organisme de les Nacions Unides pren la decisió per unanimitat

CATALOGACIÓ
El comitè d’experts l’inclou
en el llistat de paisatges
culturals mundials

VALOR
L’organisme destaca la
riquesa natural i històrica
de la vall

ADAPTACIÓ
La legislació necessària per
protegir la zona estarà
enllestida a final d’any

TERRITORI
L’àrea té 4.000 hectàrees i
és copropietat de quatre
parròquies PÀGINA 3 i EDITORIAL

SFG

Madrid accepta que el català sigui
obligatori en el batxillerat espanyolPAG. 6

SUMARI

The Blues Brothers
Band obre la
vintena edició del
Festival de jazz    33

CULTURA

La Fundació Julià
Reig presenta un
estudi sobre la
sostenibilitat          8

NACIONAL

Caldea tanca el
sanejament de la
societat amb uns
beneficis el 2003
de 4 milions 
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PÀGINA 13

El Govern
augmenta fins
a 1.000 euros
l’oferta als
bombers
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PÀGINA 7

Hocine Haciane
s’exhibeix al
Català júnior
amb or i rècord
als 200 estils
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Pintat guanya
les eleccions

4.743 25/04/2005

EL PLA guanya les eleccions
generals però perd la majoria
absoluta. El candidat liberal, Al-
bert Pintat, esdevindrà nou cap
de Govern gràcies al suport de
CDA+Segle 21.

Any XIV • Número 4.743 DILLUNS, 25 D’ABRIL DEL 2005 Preu: 1 euro

ELECCIONS 2005

El PLA aconsegueix el màxim suport a la llista nacional i s’imposa en quatre parròquies PÀGINES 3 a 30

Pintat guanya les eleccions
MAJORIA
Els liberals tenen la
majoria simple amb
14 consellers, només
a un de l’absoluta

GRAN AVENÇ
El PS gairebé 
duplica els escons
amb l’Alternativa 
i n’obté 11 

MINORIES
CDA+Segle 21 es
queda amb 2 conse-
llers, RD en treu 1 
i els Verds cap

PERIFÈRIA
El PLA recupera 
la Massana i reté 
Sant Julià, Ordino 
i Canillo

NUCLI CENTRAL
El PS supera Forné a
la capital, s’imposa
a Escaldes i manté
Encamp

PARTICIPACIÓ 2001

2001

2005

ELECTORS 13.342

VOTANTS 10.892

ABSTENCIÓ 18,4%

PARTICIPACIÓ 2005

ELECTORS 16.022

VOTANTS 12.881

ABSTENCIÓ 19,6%

PLA - 15 CONSELLERS

PS - 6 CONSELLERS

PD - 5 CONSELLERS

UL - 2 CONSELLERS

14 CONSELLERS 11 CONSELLERS
2 CONSELLERS

COMPOSICIÓ DEL CONSELL GENERAL

Albert Pintat va esperar el resultat definitiu per atendre els mitjans de comunicació. FERNANDO GALINDO

1 CONSELLER

Tiroteig mortal
a Escaldes

5.046 24/02/2006

ALAIN SOLSONA, de 51 anys, i
Marc Solé, el seu exgendre de
31, són assassinats a trets al
restaurant d’un hotel escaldenc
pel xinès Xu Huainan, que des-
prés se suïcida.

Any XV • Número 5.046 DIVENDRES, 24 DE FEBRER DEL 2006 Preu: 1 euro

Bany de sang a Escaldes
Un dinar de negocis al restaurant Roc de Caldes acaba amb tres morts

L’AUTOR
Un ciutadà xinès assassina
a trets dos andorrans en
ple restaurant i se suïcida

Els bombers i la policia treuen un dels cadàvers al vestíbul de l’hotel Roc de Caldes. DAVID RAMOS

Marc Solé Montané.

Huainan Xu.
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LES VÍCTIMES
Marc Solé i Alain Solsona
eren socis en una immobi-
liària i parents polítics

EL MÒBIL
La policia apunta la 
venjança com a causa 
del doble crim

INVESTIGACIÓ
Els agents van aixecar el
bloqueig de fronteres en
donar per tancat el cas

Tràgic accident
al Serrat

5.610 20/09/2007

UN MICROBÚS amb turistes
holandesos pateix un accident
a la CG-3 a l’altura del Serrat,
amb el tràgic balanç de dues
persones mortes i tretze de fe-
rides. 

Any XV • Número 5.610 DIJOUS, 20 DE SETEMBRE DEL 2007 Preu: 1 euro

Els metges processats
desvinculen la mort de 
la jove de la liposucció PÀGINA 6

La Batllia ja va arxivar fa 
una dècada la querella d’un
menor contra Montané PÀGINA 11

Excursió tràgica al Serrat
Un microbús amb turistes holandesos cau per un terraplè després de topar amb un tot terreny
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L’acord entre el
PS i Segle 21 a
Canillo trontolla
per les sigles PÀG. 7

VÍCTIMES  El xofer, resident
portuguès, i una turista
moren en el sinistre 

URGÈNCIES  Ingressen 
a l’hospital tretze ferits, 
sis en estat molt greu 

Els serveis sanitaris i els bombers atenent al costat del microbús accidentat un dels ferits abans de traslladar-lo a l’hospital. XAVIER PUJOL



NÚM.10.00038

6.185 27/04/2009

PARROQUIALS El gir 
a Ordino permet 
al PS sumar catorze
consellers generals

PACTES Bartumeu
governarà però
necessitarà suports 
a Casa de la Vall

CONTINUÏTAT CR suma
Canillo, Sant Julià i
la Massana i sobreviu
al desgast liberal

FRONTISSA ApC 
obté tres escons, i els
Verds i UNP queden
fora del parlament

PÀGINES 3 a 29 i editorial

FERNANDO GALINDO

ELECCIONS GENERALS

Alternativa al poder

ESPORTS

El Sant Julià
s’endú un triomf
determinant (3-2)
BPÀGINA 56

DILLUNS, 27 D’ABRIL DEL 2009 ANY XVIII  NÚMERO 6.185  1,10 €

NACIONAL

Els fusters podran optar
a la nova seu del Consell 
BPÀGINA 32

CULTURA

ELS PROPIETARIS DEL
ROSALEDA CONFIEN QUE
S’ATURI L’EXPROPIACIÓ
BPÀGINA 42

COMPOSICIÓ DEL CONSELL GENERAL

PLA

14

PS

11

CDA+S21

2

RD 12005

PARTICIPACIÓ 2005

ELECTORS 16.022

VOTANTS 12.881

ABSTENCIÓ 19,6%

2009 3

14 11

PARTICIPACIÓ 2009

ELECTORS 20.298

VOTANTS 15.289

ABSTENCIÓ 24,7%

www.diariandorra.ad

LA NIT DEL 26 D’ABRIL del
2009 Jaume Bartumeu acon-
segueix, finalment, proclamar-
se vencedor de les eleccions
generals. El triomf, però, resul-
ta insuficient perquè pugui go-
vernar amb majoria absoluta, ja
que la formació s’emporta 14
dels 28 consellers. Els succes-
sors del PLA, Coalició Refor-
mista, obtenen 11 escons, i
l’Andorra pel Canvi d’Eusebi
Nomen –protagonista inesperat
de la nova i curta legislatura
socialdemòcrata–, els tres res-
tants.

Dol per l’accident
al Dos Valires

6.379 08/11/2009

L’ENSORRAMENT d’un tram del
viaducte en construcció de la
boca oest del túnel de les Dos
Valires provoca la mort de cinc
treballadors i ferides en altres
sis. Les tasques de rescat dels
cossos s’allarguen tres dies. 

Enfonsament mortal
DIDAC SALAU

PÀGINES 3 a 6

BALANÇ

Tres morts, un
desaparegut i set
ferits a un accident
al túnel Dos Valires

FETS

La bastida va cedir
mentre es posava
formigó amb 35
obrers a la zona

MOTIUS

El Govern anuncia
una investigació per
esbrinar les causes
de l’esfondrament 

Tres morts, un desaparegut i set
ferits és el balanç de l’accident
que va tenir lloc ahir, poc abans
del migdia, mentre un grup d’uns
35 operaris treballava a les obres
de construcció de la rotonda
d’enllaç de la boca massanenca
del túnel dels Dos Valires. La pla-
taforma en la qual s’estava posant
formigó es va enfonsar en cedir la
bastida sobre la qual s’assentava i
onze operaris, tots portuguesos,
van quedar afectats per l’esfon-
drament. Desenes d’efectius dels
serveis d’emergència es van tras-
lladar d’immediat al lloc dels fets,
on es vivia amb angoixa l’espera
per rescatar els obrers que crida-
ven perquè els localitzessin. A úl-
tima hora de la nit continuaven
les tasques per treure una víctima
de la ferralla. Mentre, cinc ferits
sense gravetat eren atesos a l’hos-
pital i un altre a la Vall d’Hebron,
a Barcelona. El Govern va infor-
mar de l’inici d’una investigació
per esclarir les causes del sinistre.  

DIUMENGE, 8 DE NOVEMBRE DEL 2009 ANY XVIII  NÚMERO 6.379  2 €

POLÍTICA

Els socialdemòcrates no
avançaran les eleccions  
BPÀGINA 8

BÀSQUET
PIÉ ABANDONA EL RIVER
DESPRÉS DE GUANYAR 
EL SANTURTZI (84-67)
BPÀGINA 33

PRESÈNCIA

La recerca de bolets s’ha
convertit en una febre
generalitzada. 

AVUI AMB EL DIARI

www.diariandorra.ad

MNAC. El Museu Nacionald’Art de Catalunya compleix75 anys d’història.

Energia i medi ambient. El sector
químic mira cap a la inversió en R+D+i,
i les solucions més sostenibles.

Tom Sharpe. El creador de «Wilt»torna amb «Els Grope», un llibrededicat als seus metges catalans.

Núm.1967. � Del 6 al 12 de novembre del 2009. � AnyXLIV.
www.presencia.cat

TOCATS PELS BOLETS
Fins on pot arribar la fal·lera boletaire?

�

DIDAC SALAU

Primer triomf
electoral del PS
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LLAR D’INFANTS
de 3 mesos a 3 anys
obert 360 dies l’any

35 anys al servei de l’infant

Serveis per hores, dies o caps de
setmana i vacances escolars
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Horari de dilluns a divendres: de 7.30 a 20.30 h· dissabtes i diumenges: de 8.00 a 20.30 h
826210

ESCOLA BRESSOL
Classes separades per edat
Cuina casolana

Iniciació d’diomes

Sala de psicomotricitat

Visita llampec de
Nicolas Sarkozy

6.638 30/07/2010

PÀGINES 3 a 10 i EDITORIAL

REACCIONS

Retrets de l’oposició
pel to del discurs de
Sarkozy i la resposta
de Bartumeu

PARADISOS FISCALS

El síndic i el cap de
Govern admeten
que el cap d’Estat
va fer reaccionar

Sarkozy es compromet

Idolatria i curiositat per
sentir el Copríncep

L’AMBIENT PÀGINA 7

Nicolas Sarkozy
Josep Dallerès

Jaume Bartumeu

DISCURSOS ÍNTEGRES
PÀGINES 9 i 10

XAVIER PUJOL

VISITA DEL CAP D’ESTAT

DECLARACIÓ El Copríncep mostra lleialtat a la institució que representa i reclama avenços per integrar de ple
el país en l’àmbit internacional. AL·LOCUCIONS La crisi i els canvis de model financer marquen els discursos.

CANILLO PÀGINA 17

El comú destina 3,7
milions al Prat del Riu

DIVENDRES, 30 DE JULIOL DEL 2010 ANY XIX  NÚMERO 6.638  1,20 €

GOVERN-COMUNS PÀGINA 12

Les competències es
revisaran una per una

FUTBOL PÀGINA 33

TONI LIMA CRITICA LA FALTA
D’IL·LUSIÓ DE LA FEDERACIÓ

www.diariandorra.ad

Martí arrasa 
a les generals

6.882 04/04/2011

DEMÒCRATES per Andorra, la
coalició liderada per Toni Martí,
obté el triomf electoral més
contundent de l’etapa constitu-
cional, amb 22 escons al Con-
sell sumant-hi els dos d’UL.

VICTÒRIA Demòcrates per
Andorra obté el resultat més
ampli postconstitucional

REPARTIMENT La formació
de Toni Martí aconsegueix
20 consellers, 6 el PS i 2 UL

ERRADA Un error del Govern
atribueix a DA un escó que
acaba sent socialdemòcrata

TERRITORIALS La plataforma
centrista venç en totes les
parròquies on es presentava

EXTRAPARLAMENTARIS ApC
no arriba a l’escó per 68 vots i
els Verds queden fora de nou FERNANDO GALINDO

Marea taronja
ELECCIONS GENERALS PÀGINES 3 a 32 i Editorial

DILLUNS, 4 D’ABRIL DEL 2011 ANY XX  NÚMERO 6.882  1,20 €

TRIBUNALS PÀGINA 37

Presó i multa per a la
danesa extradida als EUA

BASQUETBOL PÀGINA 55

EL RIVER ANDORRA NOMÉS
POT SER TERCER O QUART

www.diariandorra.ad

Sergio Dalma PÀGINA 44

“Deixar Eurovisió és una
decisió ben intel·ligent”

COMPOSICIÓ DEL CONSELL GENERAL

PARTICIPACIÓ 2009

ELECTORS 20.298

VOTANTS 15.289

ABSTENCIÓ 24,7%

2011 2

20

6

2009 3

14 11

PARTICIPACIÓ 2011

ELECTORS 21.852

VOTANTS 15.510

ABSTENCIÓ 25,88%

NICOLAS SARKOZY esdevé el cinquè Copríncep
francès que visita Andorra, amb una estada
llampec de només tres hores. La crisi dels para-
disos fiscals marca la visita.

Accident d’helicòpter
al refugi de Juclà

6.953 16/06/2011

UN HELICÒPTER d’Heliand s’estavella prop
del refugi de Juclà, on quatre dels sis ocu-
pants de l’aparell es disposaven a fer tas-
ques de manteniment. L’accident se salda
amb cinc morts i un ferit molt greu.

AVINGUDA MERITXELL PÀGINA 15

Els comerciants volen
un pla d’embelliment

DIJOUS, 16 DE JUNY DEL 2011 ANY XXI  NÚMERO 6.953  1,20 €

CONSELL D’EUROPA PÀGINA 8

Demanen penes més
grans pels suborns 

VÒLEI PÀGINA 33

EL CV ANDORRA S’APUNTA 
PER JUGAR A LA SUPERLLIGA 2

1991                       2011
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PÀGINES 3 a 5

HIPÒTESI 

El cable de càrrega
s’hauria enganxat 
a un arbre i hauria
fet caure l’aparell.

ESTAT CRÍTIC

Un tècnic ferit, amb
el 85% del cos amb
cremades, ha estat
portat a Barcelona.

VÍCTIMES

El pilot, el mecànic,
un operari, un
tècnic i un guarda
van perdre la vida.

Tragèdia a Juclà

Testimonis sense 
voler-ho

EXCURSIONISTES A LA VALL D’INCLES

DANIELLE PASQUIER

CINC MORTS I UN FERIT MOLT GREU EN UN ACCIDENT D’HELICÒPTER



Informació i reserves: telèfon 871 400 / HotelRocBlanc@RocBlancHotels.com

PICA-PICA
Snacks de benvinguda

Encenalls de gla amb llavors de tomàquet i oli de Siurana
Disc de llagostins amb escuma d’alls tendres
Tàrtar de salmó amb cremós de guacamole

Fetge d’ànec a mitja cocció endolcit amb codony perfumat al tronc d’orquídia de vainilla
Duo de cireres amb salses d’aperitiu del Baix Camp
Mil full de pasta fresca amb ceps i avellanes torrades

Bombó de marisc amb emulsió del seu coral i perles d’oli cítric
Cruixent de Provolone dolç i melmelada de tomàquet i romaní

Got d’assaig de sopa de ceba 2.0
* * *

Xai “sense feina” a baixa temperatura
amb cremós de castanyes, ceps i suc del seu rostit

o
Suprema de corball reposant sobre salses de “L’Horta Florida”

* * *
Dolç de Nadal, neules i torrons

* * *
Aigües minerals

Vi blanc: Marqués de Sarasate D.O. Navarra
Vi negre: Mil Hojas D.O. Rioja

Cafè i infusions
Copa de cava Heretat El Padruell Brut Nature

Xarrupet de licor
Preu per persona: 33,50 € (IGI inclòs)

Vine a celebrar el Nadal
amb els teus amics i companys

FELICITEM EL DIARI D’ANDORRA PEL NÚMERO 10.000
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Signat el CDI
amb França

7.247 11/04/2012

EL GOVERN I L’ELISI tanquen un
conveni per evitar la doble impo-
sició. Aquest és el primer d’una
sèrie d’acords d’aquestes carac-
terístiques que rubricarà Andorra
amb altres països.

ÒBIT PÀGINA 14

Mor l’exconseller general de
Canillo, Bonaventura Bonell

DIMECRES, 11 D’ABRIL DEL 2012 ANY XXI  NÚMERO 7.247  1,20 €

SALA ROCAFORT PÀGINA 22

POCA ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC
EN LES SESSIONS DE CINEMA 

El classificador de tabac
veu una qualitat superior

COLLITA PÀGINA 10

1991                       2011

AVANTATGE L’acord elimina la penalització del 34% per a les empreses que operin a l’Estat veí. AVAL El text
homologa el model fiscal andorrà i el futur IRPF. CAMÍ S’obre la porta per negociar amb Espanya i Portugal.

Rubricat el conveni de no
doble imposició amb França

PÀGINA 3

XAVIER PUJOL

El jutge de Balaguer ha decretat
presó sense fiança per a Marie
Claude T., la conductora francesa
que amb una maniobra impru-
dent va provocar l’accident en
què van morir Antonio Martínez,
Emilia Medina i Meritxell Martí-
nez Medina. Se l’acusa d’homici-
di imprudent i de fugir posterior-
ment del lloc de l’accident.

Presó sense
fiança per a la
dona que va
provocar
l’accident

SUCCESSOS PÀGINA 7

Amics i veïns de les tres víctimes mortals de l’ac-
cident a l’Oliola van voler rendir un tribut als di-
funts dipositant flors i espelmes davant del co-
merç familiar de l’avinguda del Pessebre. La gent

del barri escaldenc s’ha mostrat consternada per
la mort dels tres membres de la família Martínez
Medina. Regentaven el comerç Emian, una peti-
ta botiga dedicada als comestibles.

CINC PROFESSORS ESTAN IMPARTINT LA MATÈRIA EN SEGONA ENSENYANÇA PÀGINA 12

PL’assignatura deixarà de ser gratuïta i passarà 
a tenir un cost mensual fix d’uns deu euros

Les classes de portuguès seran de pagament
PEls residents lamenten la mesura, inclosa en
les retallades que està aplicant l’Estat portuguès 

El comú canvia
d’advocats i
aposta pel diàleg
amb Saetde

ENCAMP PÀGINA 15

Trencament 
socialdemòcrata

7.605 09/04/2013

LA DIVISIÓ AL PS culmina l’a-
bril del 2013 amb el trenca-
ment del grup parlamentari,
després de mesos de mala
maror. Jaume Bartumeu acaba-
rà fundant SDP. 

PATRIMONI PÀGINA 18

Inversió de 90.000
euros a Casa Rossell

DIMARTS, 9 D’ABRIL DEL 2013 ANY XXI  NÚMERO 7.605  1,30 €

BÀSQUET PÀGINA 26

EL RIVER NO TEM REPRESÀLIES
PER LA CRÍTICA ALS ÀRBITRES

www.diariandorra.ad

Govern i Cambra cerquen
vies de negoci a Dubai

ECONOMIA PÀGINA 11

EL GRUP ÉS PESSIMISTA RESPECTE DEL FUTUR DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DEL PS PÀGINA 9
FERNANDO GALINDO

LA TROBADA Els dos consellers generals es van reunir amb Vicenç Mateu la setmana passada per informar-lo
de la decisió, que es materialitzarà el dia 19 o el 22. TERCERA INTEGRANT Sílvia Bonet farà el mateix pas. 

Bartumeu i Barcia
informen el síndic que
se’n van al grup mixt

PÀGINA 12

FERNANDO GALINDO

El Govern va tancar l’exercici
del 2012 amb un dèficit de 86,9
milions, una xifra que represen-
ta un important increment amb
relació als 50,5 milions negatius
del 2011 però que té una expli-
cació: l’executiu va haver d’as-
sumir el pagament del vial de
Sant Julià de Lòria i de les fases
finals del túnel de les Dos Vali-

res. Si no s’haguessin assumit
aquestes factures els números
vermells de l’administració cen-
tral quedarien en poc menys de
9 milions d’euros, xifra molt
propera a l’equilibri pressupos-
tari. D’altra banda, el dèficit de
la CASS va quedar en 22 mi-
lions, dels quals l’executiu n’ha
aportat 17,5. 

La conversió de
Carlemany en
avinguda per a
vianants divideix
Escaldes

ENQUESTA PÀGINA 3

TANCAMENT DE COMPTES DE GOVERN DEL 2012 PÀGINES 6 i 7

PSense el pagament del vial lauredià i de
les Dos Valires l’executiu fregaria l’equilibri

La factura de les grans
obres eleva el dèficit
de l’Estat a 87 milions

Recollida de firmes pro avortament
PEls portaveus de Sí als nostres drets volen “quantificar” el suport ciutadà

A punta de
pistola

Irromp en una pensió
amb una arma de foc

buscant una dona

REPORTATGE PÀGINA 8

Primer
matrimoni gai

7.854 16/11/2013

DOS RESIDENTS francesos, Ro-
main i Sebastien, contrauen matri-
moni a l’ambaixada gal·la, a l’em-
para de la legislació del país veí.
Andorra no trigarà a regular les
unions de parelles homosexuals.

MÉS RESERVES I FORFETS VENUTS QUE L’ANY PASSAT PÀGINA 13

PEs van acumular gruixos de més de mig metre de
neu i els dominis comencen a preparar les pistes

La nevada permet obrir
les estacions el dia 30

El comú constata
que tots els béns
cedits a Ordino
Studios són a les
instal·lacions

EMPRESES PÀGINA 8

Sanció de 12
partits per a cinc
jugadors del Casa
del Benfica per
una batussa

FUTBOL PÀGINA 26

Un sorteig 

cada mes!

 

www.creditandorra.ad

A Crèdit Andorrà volem 

donar-te una gran benvinguda.

Porta’ns la teva nòmina i entraràs 

en un sorteig de 6.000 €.

Condicions del sorteig a 

www.creditandorra.ad.

Benvingut a Crèdit Andorrà!

CERIMÒNIA

Romain i Sebastien
es van convertir en
matrimoni ahir a
l’ambaixada gal·la

PROTAGONISTES

Els dos homes van
arribar al Principat
el 2001 i són parella
des de fa deu anys

ARGUMENTS

Els nuvis no volen
fer militància ni
reclamar unions
homosexuals al país

REACCIONS

Els promotors de la
legalització afirmen
que l’enllaç aplana
el camí per fer la llei

FERNANDO GALINDO

PÀGINES 3 i 4

Romain i Sebastien es van con-
vertir ahir, pels volts de les tres de
la tarda, en la primera parella ho-
mosexual que es casa al Princi-
pat. L’enllaç es va celebrar a l’am-
baixada francesa, a l’empara de la
legislació gal·la, i els nuvis van
destacar que han escollit Andorra
per formalitzar el matrimoni per-
què és el lloc on resideixen. Mal-

grat que van reconèixer que es
tracta d’un fet històric a les Valls,
van insistir que en cap cas volen
fer militància ni que es consideri
la seva boda com una reclamació
perquè es legalitzin les unions
entre parelles del mateix sexe al
país. Els advocats promotors de
la legalització van afirmar que ai-
xí s’aplana el camí per fer la llei.

Primera boda gai

“No fem política. És només
una història d’amor”

ENTREVISTA

Romain i Sebastien NUVIS

“Defensarem el que és 
nostre amb dents i ungles”

Gabriel Ubach PÀGINA 9
SECRETARI GENERAL DE L’USDA

DISSABTE, 16 DE NOVEMBRE DEL 2013 ANY XXI  NÚMERO 7.854  1,30 €

www.diariandorra.ad

ENERGIA PÀGINA 11

Tall de llum per l’avaria
a la línia de França Els pioners tornen al ball

REPORTATGE PÀGINA 16

PL’Esbart Laurèdia tanca els 50 anys

NÚM.10.00040



Av. de les Escoles, núm 30, PB, local 4. Casa Sucarana
AD700 ESCALDES - ENGORDANY
(PRINCIPAT D’ANDORRA)
Tel.: +(376) 85 47 50 Fax: +(376) 85 47 40 
gestoria@gamundi.ad  ·  www.gamundi.ad

El BC Andorra
torna a l’ACB

7.978 23/03/2014

XAVIER PUJOL

DIVUIT ANYS DESPRÉS EL RIVER MORABANC TORNA A L’ELIT

PÀGINES 3 a 5

FAVOR El Breogán venç el

Palència i permet assolir

l’ascens a la lliga Endesa

FESTA Jugadors, tècnics i

directius van celebrar el

retorn a l’elit del bàsquet

CELEBRACIÓ L’afició

podrà festejar el títol

divendres al pavelló

REQUISIT L’èxit s’ha de

ratificar assolint el capital

necessari per pujar 

L’aeroport ha de crear
140 llocs de treball 

PREVISIÓ PER AL 2015 PÀGINA 9

DIUMENGE, 23 DE MARÇ DEL 2014 ANY XXI  NÚMERO 7.978  2,20 €

www.diariandorra.ad

Aniversari del llibre de
Candel sobre com vivien
‘Els altres catalans’

AMB EL DIARI PRESÈNCIA

Refent el crim
REPORTATGE PÀGINES 12 i 13

PCasos importants del CSI andorrà

Som ACB
MÉS DE VINT anys després, el
Bàsquet Club Andorra esdevé
equip de la Lliga ACB. L’equip
es proclama campió a LEB Or i
aconsegueix el suport de Mora-
Banc i del Govern. L’ascens es
produeix matemàticament grà-
cies a la victòria del Breogán
contra el Palència.

Hollande avala
les reformes

8.059 13/06/2014

EL COPRÍNCEP francès, Fran-
çois Hollande, arriba al Princi-
pat amb un tarannà conciliador,
amb voluntat d’avalar el procés
de reforma política iniciat pel
Govern.

SUPORT

Hollande celebra el
procés d’obertura i
afirma que França és
amiga davant la UE

REACCIONS

Satisfacció general
de la classe política
pel tarannà mostrat
pel cap d’Estat 

SFG

PÀGINES 3 a 10 i EDITORIALVISITA DEL COPRÍNCEP FRANCÈS

Helicòpter
número 1

L’AMBIENT PÀGINA 7

François Hollande
Vicenç Mateu

DISCURSOS ÍNTEGRES
PÀGINES 9 i 10

Aval a les reformes

SANT JULIÀ DE LÒRIA PÀGINA 19

Discrepàncies sobre la
situació financera

DIVENDRES, 13 DE JUNY DEL 2014 ANY XXIII  NÚMERO 8.059  1,30 €

BÀSQUET PÀGINA 33

EL MORABANC PREPARA UN
PROJECTE AMBICIÓS 

www.diariandorra.ad

Rebuig dels taxistes al
transport dels hotels

ECONOMIA PÀGINA 14

41NÚM.10.000



  

· Tel.: 80 56 56 · 80 56 57 
· index@indexinformatica.com
· login2@login2.ad

· C/ dels Escalls, 7, 1r 2a 
  AD700 Escaldes-Engordany
  Principat d’Andorra

Seguim treballant 
junts per molts 
anys més
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8.326 11/03/2015

COL·LATERAL

El Banco de España
també intervé Banco
Madrid per ser filial
100% de BPA

REACCIÓ

L’entitat anuncia
que obrirà una
investigació interna
per esbrinar els fets 

MOTIU

Els Estats Units
acusen l’entitat de
blanqueig de diners
del crim organitzat

TERMINI

L’INAF pren el
control del banc,
que té 60 dies per
rebatre l’acusació  

EXEMPLES

El Tresor cita casos
de blanqueig amb
un criminal rus, un
xinès i Veneçuela

BPA intervinguda

XAVIER PUJOL

La cúpula de Banca Privada d’Andorra va mantenir una
trobada de més de sis hores amb els responsables de
l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) a les ofici-
nes que l’organisme de control té a Andorra la Vella. En la
trobada (la fotografia recull el moment de la sortida cap a

les set de la tarda) hi havia els presidents de la societat Hi-
gini i Ramon Cierco; el conseller delegat i director gene-
ral, Joan Pau Miquel; el director general adjunt, Santiago
de Rosselló; a més de la responsable de l’àrea de com-
pliance, Isabel Sarmiento. Després de la trobada, Banca

Privada d’Andorra va emetre un comunicat on afirmava
que “el banc està realitzant les seves activitats financeres
amb total normalitat”, i recordant que “tots els òrgans di-
rectius de BPA es mantenen en les seves funcions”.

PÀGINES 3 a 5 I EDITORIAL

ROBATORIS A ORDINO PÀGINA 9

El lladre va actuar sol
en una vintena de cops

DIMECRES, 11 DE MARÇ DEL 2015 ANY XXIV  NÚMERO 8.326  1,30 €

POLÍTICA ESPORTIVA  PÀGINA 25

OLGA GELABERT SERÀ LA NOVA
SECRETÀRIA D’ESTAT D’ESPORTS

www.diariandorra.ad

Cada dos dies té lloc 
un foc en un habitatge

BALANÇ DE BOMBERS PÀGINA 8

EL 10 DE MARÇ, la Financial
Crimes Enforcement Network
(FinCEN) del departament del
Tresor dels EUA publica una no-
ta que posarà Andorra a l’ull de
l’huracà. L’ens creu que BPA
podria estar blanquejant diners
procedents del crim organitzat.
L’INAF anuncia la intervenció
del banc i el conseller delegat
de BPA, Joan Pau Miquel, és
detingut i empresonat. Es
constitueix l’Agència Estatal de
Resolució d’Entitats Bancàries
(AREB) per portar el procés de
resolució de BPA.

Tanca Aigües 
del Pirineu

8.734 28/04/2016

L’EMPRESA Aigües del Pirineu
cessa l’activitat definitivament
després d’un escàndol derivat
d’una contaminació massiva.
El Govern havia clausurat la
fàbrica i ordenat la retirada de
totes les ampolles del mercat.

www.diariandorra.ad

ANYS

Tanca la planta d’Arinsal
per contaminació a la font

JC FLOWERS JA HA SIGNAT LA COMPRA DEL BANC I FALTA L’INFORME DE L’INAF PÀGINES 6 I 7

PEls comptes dubtosos es bloquegen i l’antiga entitat tindrà 20 treballadors

Vall Banc oferirà un lloc de
treball a 140 empleats de BPA

El comú pagarà
129.000 euros
d’indemnització
als afectats 
pel ‘cas Vilars’

ESCALDES PÀGINA 14

La CASS aposta
per augmentar
les cotitzacions
i rebaixar el
valor del punt

SEGURETAT SOCIAL PÀGINA 8

DECISIÓ

Govern clausura la
fàbrica i ordena la
retirada de totes les
ampolles del mercat

RESULTAT

Les analítiques
revelen que el
norovirus fecal 
està en la captació 

ARGUMENT

Carles Álvarez
afirma que no hi ha
hagut filtració
d’aigües fecals

SALUT

El ministeri insta els
ciutadans a no
consumir l’aigua i
retornar el producte 

FERNANDO GALINDO

PÀGINA 3

El Govern va clausurar ahir la
planta d’Arinsal i va ordenar la re-
tirada de tots els productes de la
fàbrica dels establiments comer-
cials. La mesura la va anunciar el
titular de Salut en una comparei-
xença on va anunciar que el re-
sultat de les analítiques efectua-
des arran del brot de
gastroenteritis a Catalunya mos-
tren que el norovirus que ha cau-
sat la intoxicació és a la captació,
en les línies de producció de
l’embotelladora i en els lots im-
mobilitzats. Carles Álvarez va ex-
plicar que s’ha detectat la presèn-
cia del norovirus derivat de femta

humana però va insistir que el
ministeri considera que pels ni-
vells trobats no hi ha hagut filtra-
ció d’aigües fecals al pou. Alhora
va reconèixer que es desconeix
com pot haver arribat el virus fins
a la font i que aquest és el princi-
pal punt de la investigació que es
farà per esclarir els fets. El minis-
tre va afirmar que després d’a-
quest escàndol “difícilment” la
planta podrà recuperar l’activitat
i va indicar que s’obrirà un expe-
dient a l’empresa. A més, va instar
els ciutadans a no consumir l’ai-
gua d’Arinsal que tinguin i a re-
tornar els productes al comerç.  

SENTÈNCIA PÀGINA 10

Un any condicional per
a l’exmarit de Bruni

DIJOUS, 28 D’ABRIL DEL 2016 ANY XXV  NÚMERO 8.734  1,30 €

ESQUÍ ALPÍ PÀGINA 29

LA FAE LLOA EL SALT DE
QUALITAT DELS ESQUIADORSla Base

Intervenció de
Banca Privada

NÚM.10.00042



El Diari estrena
web pels 25 anys

8.763 27/05/2016

EL DIARI D’ANDORRA celebra
una gran festa a l’Andorra Park
Hotel amb motiu del 25è ani-
versari. L’acte serveix per pre-
sentar la renovada pàgina web
del rotatiu.

www.diariandorra.ad

ANYS

SALUT APORTA UN EXPEDIENT PER VENDRE FÀRMACS SENSE RECEPTA PÀGINA 8

Petició d’inhabilitació per als
farmacèutics del cas de dopatge

El comú tanca els
comptes del 2015
amb 1,4 milions
de superàvit

ORDINO PÀGINA 14

Govern estudiarà
si cal crear una
secció de família
a la Batllia

CONSELL GENERAL PÀG. 10 i 11 

CONCERTS PÀGINA 16

La Gran Pegatina, a la
festa major d’Escaldes

DIVENDRES, 27 DE MAIG DEL 2016 ANY XXV  NÚMERO 8.763  1,30 €

BÀSQUET PÀGINA 27

VÍCTOR SADA MARXA FENT
RETRETS AL MORABANC

L’hivern acumula un
8,6% més de visitants

TURISME PÀGINA 13

Corts decideix anul·lar la prova de l’escorcoll per irregularitats

PÀGINES 3 a 5PROP DE CINC-CENTES PERSONES VAN ASSISTIR A LA FESTA

‘DIARIANDORRA.AD’

La pàgina passa a
tenir les eines de les
webs dels grans
mitjans mundials

DISCURS

Marc Vila defensa
la línia del Diari en
temps complicats
per a Andorra

COMPROMÍS

El president del grup
aposta per seguir
fent un periodisme
rigorós i transparent

FERNANDO GALINDO

El Diari celebra 25 anys
estrenant una nova web

Noces d’argent
màgiques

REPORTATGE

L’‘afer BPA’ passa
factura al Govern

8.925 06/11/2016

EL ‘CAS BPA’ es cobra una víc-
tima al Govern. El ministre
d’Administració Pública, Trans-
ports i Telecomunicacions, Jor-
di Alcobé, dimiteix per no con-
tribuir a “desgastar” l’executiu.

www.diariandorra.ad

ANYS

DIUMENGE, 6 DE NOVEMBRE DEL 2016 ANY XXV  NÚMERO 8.925  2,20 €

DMG
VIDA SOCIAL 4-5

LES CASTANYADES
TRIOMFEN A LA FESTA
DE TOTS SANTS

S U P L E M E N T   D O M I N I C A L    

AQUESTA SETMANA

TREBALLAR PER
OBJECTIUS PRIMANT
PER SOBRE D’HORARIS

TAMBÉ AMB EL DIARI

PRESÈNCIA

Alcobé dimiteix
MOTIU

El ministre
renuncia al càrrec
per evitar que el
Govern es desgasti

REACCIONS

L’oposició es
congratula però
considera que ha
dimitit molt tard

CRÍTICA

Qualifica de
“covards” els que
l’han estat atacant
des de l’anonimat

ESTABILITAT

Martí diu que hi
haurà relleu i que el
Govern seguirà fins a
acabar la legislatura

POLÈMICA

Estava en el punt de
mira per haver
treballat per a BPA
mentre era ministre

SFG

PÀGINES 3 I 4

www.creditandorra.ad/contactless

Ara, les targetes de Crèdit Andorrà 
són contactless
Compra d’una manera més àgil, còmoda i segura 
tan sols acostant la targeta al terminal de punt de venda 
dels comerços amb TPV/datàfons contactless. 

Les baixes
de 6 mesos

REPORTATGE DE LA 

SETMANA

PÀGINES 10 i 11

PÀGINA 14

“Els Cierco haurien de saber
fins on poden estirar la corda”

ENTREVISTA

AMB
Antoni Garrallà
EXCÒNSOL DE LA MASSANA Només el 15%

de les cendres
dels difunts es
guarden en els
cementiris

ÒBITS PÀGINA 9

Gil i Torrentallé,
detinguts

9.026 17/02/2017

ELS EXCÒNSOLS de Sant Julià
Montserrat Gil i Manel Torrentallé
i l’interventor general del comú,
Josep Maria Altimir, són detinguts
per l’afer de l’ús de les targetes
de crèdit de la corporació.

MANEL TORRENTALLÉ

EXCÒNSOL MENOR

JOSEP MARIA ALTIMIR

INTERVENTOR DEL COMÚ

MONTSERRAT GIL

EXCÒNSOL MAJOR

SITUACIÓ Van passar
la nit a l’edifici de
l’Obac i avui prestaran
declaració judicial.

REACCIÓ Vila, Govern 
i els partits demanen
respectar la presumpció
d’innocència.

FET La policia arresta
els excònsols de Sant
Julià Gil i Torrentallé i
l’interventor comunal.

CAUSA Investigació
per malversació de
capitals públics i 
falsedat documental.

PÀGINES 3 i 4LA FISCALIA VA IMPULSAR LA CAUSA PER L’AFER DE LES TARGETES

Detinguts

PÀGINES 25 A 27

El MoraBanc va quedar anit eliminat de
la Copa després de fer un partit intens i
espectacular i liderar el marcador la
major part del temps fins arribar a la
pròrroga, on es va imposar el Madrid.
Els andorrans es van queixar d’er rors
arbitrals en dues jugades clau. 

BÀSQUET COPA DEL REI
ACB PHOTO

e s p o r t s

PQueixes per errors dels
àrbitres en jugades clau

99
REIAL MADRID

93
MORABANC 

França tancarà el consolat a An-
dorra el 31 d’agost dins “d’un am-
pli moviment de racionalització”
de la presència consular gal·la al
món i els residents hauran de fer
els tràmits a Barcelona i Madrid.  

DIPLOMÀCIA PÀGINA 9

El fons de reserva
de jubilació guanya
24 milions d’euros
amb les inversions
durant el 2016

França tancarà 
el consolat el 
31 d’agost per
motius de
“racionalització” 

SEGURETAT SOCIAL PÀGINA 10

“Trobo les arrels al sabor de
salnitre, no a les banderes”

Macaco PÀGINA 16
MÚSICA

ANDORRA LA VELLA PÀGINA 14

El pàrquing dels Pouets
torna a l’activitat avui

DIVENDRES, 17 DE FEBRER DEL 2017 ANY XXVI  NÚMERO 9.026  1,30 €

www.diariandorra.ad

Camp diu que el Pas perd
clients pel tipus de comerç

TURISME PÀGINA 8

Un MoraBanc
espectacular
resisteix fins
a la pròrroga

43NÚM.10.000



Carrer Esteve Dolsa Pujal, 48
Andorra la Vella · Tel.: 86 82 74 - mòbil: 33 72 74
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Dissolució de
Grandvalira

9.125 31/05/2017

La delegació andorrana va sumar ahir dues medalles de plata i cinc
de bronze en la primera jornada de competició a San Marino. Els es-
portistes van aconseguir dos segons llocs, en petanca i ciclisme, un
tercer en natació (Mònica Ramírez, a la foto) i quatre en atletisme.

COA

JOCS DELS PETITS ESTATS DE SAN MARINO 2017 PÀGINES 26 i 27

Jaume Bartumeu va presentar
ahir en roda de premsa dos con-
venis signats amb Víctor Naudi
per justificar els pagaments sos-
pitosos pels moviments de diners

que hi ha hagut entre SDP i el
grup parlamentari de la forma-
ció. El president del partit va acu-
sar Sílvia Bonet de difondre “sos-
pites falses” per tapar il·legalitats.

Tres associacions
de comerciants
volen unir-se per
apujar les vendes

ECONOMIA PÀGINA 7

Compensació per
als comuns pels
projectes amb
privats en sòl cedit

COMPETÈNCIES PÀGINA 13

ANUNCIA UNA AUDITORIA DELS COMPTES PÀGINA 6

PEl president d’SDP mostra dos acords signats
amb Naudi per explicar els moviments de diners

Bartumeu presenta dos
convenis de pagaments

FERNANDO GALINDO

Grandvalira es trenca
PÀGINA 3

DECISIÓ El consell d’administració
aprova el procés perquè la societat
es dissolgui com a màxim el 2019.

MOTIU La declaració d’interès
nacional de la plataforma de
Soldeu n’ha estat el detonant.

RELACIÓ Les desavinences entre
Saetde i Ensisa per la gestió del
domini són insuperables.

La Batllia investiga
Rosell a petició de l’FBI 

TRIBUNALS PÀGINA 10
ANDORRA LA VELLA PÀGINA 14

“Petit” Parc Central 
a Santa Coloma 

DIMECRES, 31 DE MAIG DEL 2017 ANY XXVI  NÚMERO 9.125  1,30 €

MÚSICA PÀGINA 16

CONCERT DE TXARANGO A 
LA FESTA MAJOR D’ESCALDES 

www.diariandorra.ad

LA DECLARACIÓ d’interès na-
cional per part del Govern de la
plataforma de Soldeu represen-
ta un escull insalvable per a
Grandvalira, que acorda la seva
desaparició. El consell d’admi-
nistració de Nevasa (l’empresa
explotadora del domini esquia-
ble) acorda iniciar el procés de
dissolució de la societat, que,
segons les previsions, hauria
d’estar tancat al final de la
temporada 2018-2019 com a
data límit. Finalment, l’octubre
del 2018, els responsables de
Saetde i Ensisa aconsegueixen
tancar un acord que permet
mantenir el domini esquiable
més gran del Pirineu.

Dol per la mort
de Rosa Ferrer

9.378 11/02/2018

COMMOCIÓ al país per la mort
de Rosa Ferrer als 57 anys.
L’advocada havia estat la dona
més important de la història po-
lítica andorrana, amb més de
dues dècades de trajectòria.

www.diariandorra.ad

DIUMENGE, 11 DE FEBRER DEL 2018 ANY XXVII  NÚMERO 9.378  2,20 €

DMG
VIDA SOCIAL 4-5

MÚSICA I DISBAUXA:
LES CERCAVILES DE
CARNESTOLTES

S U P L E M E N T   D O M I N I C A L    

AQUESTA SETMANA 1-3

GENEROSITAT VITAL: 
EL TRASPLANTAMENT
D’ÒRGANS 

TAMBÉ AMB EL DIARI

DECÉS

La política va morir
ahir a la nit als 57
anys víctima d’una
llarga malaltia.

FUNERAL

L’enterrament serà
demà a les quatre de
la tarda a l’església
Sant Esteve.

TRAJECTÒRIA

La seva carrera
política es va
allargar durant més
de dues dècades.

CÀRRECS

Va ser consellera
general, cònsol
d’Andorra la Vella i
ministra de Salut.

XAVIER PUJOL

PÀGINA 7

L’advocada i política Rosa Ferrer
Obiols va morir ahir a la nit als 57
anys d’edat víctima d’una llarga
malaltia. Ferrer ha estat la dona
més important de la història polí-
tica andorrana, amb una trajectò-
ria transcendent de més de dues
dècades ocupant càrrecs. Quatre
vegades consellera general, dues
cònsol d’Andorra la Vella i minis-
tra durant la present legislatura.
Ferrer ha estat una de les figures
clau en l’esfera política constitu-
cional i va aconseguir dues de les
victòries electorals més brillants i
inesperades. La primera va tenir
lloc l’any 2005 quan va batre en la
parroquial d’Andorra la Vella de
les eleccions generals la dupla
formada per Marc Forné, que ve-
nia de ser cap de Govern durant

una dècada, i Toni Riberaygua. La
segona va succeir el 2011 quan
després d’abandonar el PS, partit
del qual va ser una de les funda-
dores, va crear una força amb
amics i simpatitzants per optar a
la reelecció com a cònsol major
(el 2007 havia vençut liderant
la llista socialdemòcrata). En
aquells comicis comunals els de-
mòcrates es van imposar a totes
les parròquies excepte a Andorra
la Vella, on Ferrer va reeditar vic-
tòria. Consellera general també el
1993 i el 1997, l’últim triomf va te-
nir lloc el 2015 en la parroquial de
la capital amb Jordi Cinca. Aquell
any entraria com a ministra del
gabinet Martí i en sortiria a prin-
cipis del 2016 per discrepàncies
amb DA per les llistes comunals.

Mor Rosa Ferrer

PEls del Principat s’imposen per 88 a 81 

Quarta victòria seguida del
MoraBanc contra el Joventut

BÀSQUET

e s p o r t s PÀGINES DE 24 a 26

El lloguer
d’habitacions
d’hotel per
hores arriba
al Principat

TURISME PÀGINA 3

Dificultats
de la vaga

REPORTATGE DE LA SETMANA

PÀGINES 10 i 11
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Vaga de
funcionaris

9.410 16/03/2018

SEGUIMENT

Uns 600 funcionaris
van fer l’aturada, 
el 80% a l’educació,
segons el Govern

PROTESTES

Les accions van
reunir mig miler de
persones a la duana
i un miler al centre

REACCIONS

Els sindicats
celebren un “dia
històric” i insten
Toni Martí a dimitir

FERNANDO GALINDO

PÀGINES 3 a 5

Vaga desigual

GOVERN MINIMITZA LA SENTÈNCIA I L’OPOSICIÓ LA VEU COM UN “FRACÀS” POLÍTIC PÀGINA 14

PEls criteris del repartiment per inversió sostenible són inconstitucionals

El TC tomba les transferències
i avala la llei de competències

Una gestoria
d’Encamp
facilitava papers
a xinesos per
viure a França

SUCCESSOS PÀGINA 12

La unitat de
radioteràpia
s’habilitarà en
un nou espai de
l’hospital

SALUT PÀGINA 8

La fiscalia vol 4 anys 
de presó per a Cabot

TRIBUNALS PÀGINA 10
AEROPORT PÀGINA 11

L’aerolínia TSA opera
des d’avui a la Seu

DIVENDRES, 16 DE MARÇ DEL 2018 ANY XXVII NÚMERO 9.410 1,30 €

FUTBOL PÀGINA 26

POQUES POSSIBILITATS DE SER
A EUROPA PER ALS COLOMENCS

www.diariandorra.ad

LA CONVOCATÒRIA VA TENIR INCIDÈNCIA A L’ESCOLA I A LA DUANA
LA JORNADA de vaga de funcio-
naris té una gran repercussió, tal
com destaquen els representants
sindicals i corrobora el Govern.
L’èxit, però, resulta desigual en-
tre els diversos col·lectius partici-
pants, i si el de professors i el de
duaners estan àmpliament repre-
sentats, la resta no hi assisteix
tan massivament. Segons els
sindicats, prop de 500 persones
es reuneixen a les aturades de la
frontera del riu Runer. Gairebé un
miler més assisteixen a la lectura
del manifest que es fa davant del
Consell General, al migdia, i unes
600 persones tornen al mateix
lloc a la tarda per fer l’última
gran reivindicació.

Ensurt a la
Borda Sabater

9.917 11/08/2019

UNA ESLLAVISSADA a la CG-1
a l’altura de la Borda Sabater
provoca importants danys ma-
terials al Punt de Trobada però
no té cap conseqüència perso-
nal per l’hora i el dia en què es
produeix: les sis del matí d’un
dissabte.

FERNANDO GALINDO / XAVIER PUJOL

*Promoció vàlida fins el 30/09/2019

On vulguis,
quan vulguis: e-Crèdit
Aquest estiu, operar a la teva banca online té

1.000€ de premi*

Sorteig de 3 premis de 1.000€

Més informació a www.creditandorra.ad

PÀGINES 3 A 5

FETS El despreniment

va ser a les sis del matí 

i no es van produir

danys personals.

HOTELS El tall de sis

hores de la frontera

amb Espanya afecta

poc l’ocupació.

‘TSUNAMI’ L’aigua que

hi havia en un forat de

l’obra va entrar dins

del centre comercial.

CARRETERA Habilitat

un doble carril per

permetre el pas de

vehicles lleugers.

Les obres a
Caldea estaran
llestes abans de
la temporada
d’hivern

POLÍTICA PÀGINA 13DIUEN QUE SÓN BONS PER CIRCULAR PER CIUTAT, PERÒ NO PER FER VIATGES LLARGS PÀGINA 9

PRecorden que les bateries duren uns 10 anys i perden potència

El sector de l’automòbil dubta
de la fiabilitat del cotxe elèctric

A prop de la tragèdia

UNA ESLLAVISSADA A LA BORDA SABATER AFECTA EL PUNT DE TROBADA

Els ingressos pel tabac
cauen un 24% al juliol

FINANCES PÀGINA 10

DIUMENGE, 11 D’AGOST DEL 2019 ANY XXVIII NÚMERO 9.917 2,30 €

FUTBOL PÀGINA 26

L’FC ANDORRA REP EL LLEIDA
ESPORTIU EN COPA CATALUNYA

www.diariandorra.ad

DMG
S U P L E M E N T   D O M I N I C A L    

AQUESTA SETMANA 1-3

LA COPA MENSTRUAL
CADA COP ATRAU
MÉS DONES

“Els andorrans a
presó han pujat i
en tenim molts”

ENTREVISTA Pàgina 12

Francesc Tarroch
DIRECTOR DEL CENTRE PENITENCIARI

Es descarta 
The Cloud

9.534 19/07/2018

L’EDIFICI The Cloud es dona
per descartat. El projecte em-
blemàtic anunciat el 2014 s’a-
bandona després que l’obertu-
ra de plecs constatés que les
quatre ofertes presentades
superen de molt la previsió
d’inversió d’Andorra Telecom.

La fi de The Cloud

Dues persones van resultar feri-
des ahir per impacte de balins a
l’avinguda Santa Coloma de la
capital. Els fets es van produir
pels volts de les tres de la tarda a
una zona propera a l’hotel Pre-
sident. Els trets van ferir una

dona resident de 43 anys i un
home no resident de 56. La
principal hipòtesi amb la qual
treballa la policia és que els pre-
sumptes autors serien uns me-
nors d’edat que estaven jugant
disparant des d’un edifici.

El TS condemna
el lladre dels
xalets a quatre
anys de presó

TRIBUNALS PÀGINA 12 ADMINISTRACIÓ PÀGINA 8

AHIR A LA TARDA A L’AVINGUDA SANTA COLOMA PÀGINA 10

PLa principal hipòtesi és que els autors
serien uns menors que estaven jugant

Dos ferits per trets
de balins al centre
d’Andorra la Vella

TROBADA ENTRE ELS DOS MINISTRES D’EXTERIORS A NOVA YORK PÀGINA 11
SFG

El ministre d’Exteriors espanyol, Josep Borrell, visitarà Andorra el 3 i 4
d’octubre. L’anunci es va oficialitzar ahir amb motiu de la trobada que va
mantenir amb la ministra Maria Ubach a Nova York. La reunió servirà per
avançar dossiers, entre els quals el del GPS o la cimera iberoamericana.

“Entenc que es recorregués
la sentència del GAdA”

Emi Matarrodona PÀGINA 13
PRESIDENTA DEL SITCA

DIJOUS, 19 DE JULIOL DEL 2018 ANY XXVII NÚMERO 9.534 1,30 €

CICLISME PÀGINA 26

63.000 AMANTS DE LA BTT EN

ELS NOU DIES DE MUNDIAL

www.diariandorra.ad

L’EDIFICI EMBLEMÀTIC NO ES FARÀ

PÀGINA 3

ANUNCI Andorra
Telecom renuncia a
l’obra per inassumible.

MOTIUS Les quatre
ofertes superaven la
inversió prevista.

XIFRES El cost total,
fixat en els 39,5
milions, pujava als 55.

ACCIONS El Govern ha
demanat explicacions
a arquitectes i tècnics.

Contra la mateixa pedra
REPORTATGE PÀGINA 12

PDeu mesos de presó per contraban

Acord per a un
Govern tripartit

9.827 13/05/2019

LES EXECUTIVES de DA i els li-
berals aproven l’acord tripartit
de coalició de Govern en què
també s’inclou Ciutadans Com-
promesos. El pacte suposa
que hi haurà una dotzena de
ministeris. Xavier Espot esde-
vindrà nou cap de l’executiu.

Sis-cents participants
a la cursa Marc G.G.

PROVA SOLIDÀRIA PÀGINA 10

DILLUNS, 13 DE MAIG DEL 2019 ANY XXVIII NÚMERO 9.827 1,40 €

SANT JULIÀ PÀGINA 12

LA FIRA DEL VEHICLE D’OCASIÓ
HA DUPLICAT LES VENDES

www.diariandorra.ad

“La crisi pel tall tindrà un
impacte molt gran en el PIB”

Jean Jacques Carrié PÀGINA 13
PRESIDENT INICIATIVA PUBLICITÀRIA DEL PAS DE LA CASA

La UEFA ha manifestat el seu
suport a la federació de futbol
després de l’escàndol per les
detencions del president i del
secretari general i amb el treso-
rer en cerca i captura. L’organis-
me europeu mantindrà les sub-

vencions per als nous camps de
futbol, tot i ser les partides on
se sospita que podrien haver
tingut lloc les desviacions. Les
noves infraestructures són
camps de futbol a la Massana i
Encamp.

ELS DINERS DESAPAREGUTS SERIEN D’EUROPA PÀGINA 8

PL’organisme europeu mostra el suport a
la federació de futbol i manté els ajuts 

La UEFA manté
les subvencions
pels nous camps

PÀGINES 6 I 7 

REPARTIMENT DA tindrà
set ministeris, quatre
els liberals i un CC.

CÀRRECS Josep Maria
Rosell serà el nou
ministre d’Interior.

Més de mil
passatgers en
dies ‘punta’ a
l’estació de bus 

TRANSPORT PÀGINA 3

El perfil de
l’estudiant virtual
és un treballador
de 35 anys 

UNIVERSITAT PÀGINA 11

Govern tripartit

Derrota que complica el play-off
PEl MoraBanc cau contra el Barça a casa tot i vèncer d’onze al descans

FERNANDO GALINDO

PÀGINES 33 A 38
BÀSQUET ACB LLIGA ENDESA JORNADA 32

e s p o r t s

Gallardo I, 
rei dels pactes

REPORTATGE PÀGINA 7

OPCIÓ Gallardo seria 
el ‘dos’ del gabinet i
ocuparia presidència .

79
MORABANC ANDORRA

82
BARÇA LASSA

Incendi als
Serradells

9.660 23/11/2018

EL CENTRE ESPORTIU dels Ser -
radells pateix un incendi que
afecta especialment la coberta
de la piscina i l’entrada de l’a-
parcament, i obliga evacuar 150
persones. Tot i l’espectaculari-
tat de l’incendi, el foc no causa
danys estructurals.

Incendi als
Serradells

FERNANDO GALINDO

INAUGURADA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA A LA TEULADA DE L’ÀGORA INTERNACIONAL SCHOOL DE L’ALDOSA PÀGINA 15

PEl comú de la Massana busca ubicacions per 
a la construcció l’any vinent en terrenys públics 

Primer parc de plaques solars del Principat
PEl projecte està en fase embrionària i ara els
enginyers estan realitzant un estudi d’impacte 

Pintat critica que
el Govern negociï
amb la UE abans
de les eleccions

POLÍTICA PÀGINA 8

PÀGINES 3 a 5

ELS FETS El foc es va
iniciar a les nou del matí 
i es va evacuar el centre
esportiu i l’escola bressol.

EXTINCIÓ Els bombers
el van apagar en unes
tres hores i cap persona
va resultar ferida.

Els bancs diuen que no hi
haurà fusions entre entitats

FINANCES PÀGINA 12

DIVENDRES, 23 DE NOVEMBRE DEL 2018 ANY XXVII  NÚMERO 9.660  1,30 €

FUTBOL PÀGINA 30

LA LLIGA NACIONAL SE SUMA
AL PROJECTE GOL SOLIDARI

www.diariandorra.ad

‘Porros’, zombis i PlayStation
REPORTATGE PÀGINA 14

PJudici a 4 acusats per vendre droga

La guarderia
improvisada

REPORTATGE

NÚM.10.00046



NÚM.10.000 47

eNEXT

URBAN RAPTION

The future is efficiency

SIPCE SA
c/Antic carrer major, 17
AD500 Andorra la Vella
Tef 376-822030
sipce@sipce.ad

Marquesines solars 
fotovoltaiques

Carregadors per 
a qualsevol lloc 
i situació.

→  CIRCUTOR.C AT

45 anys cuidant 
del medi ambient
MOBIL ITAT ELÈC TRIC A I 
ENERGIES RENOVABLES
—
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The Aviation Pioneers Squad

Scott Kelly
Rocío González Torres
Luke Bannister
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AGENTS OFICIALS PER A ANDORRA
MERCAT DEL DIAMANT • Av. Meritxell, 18

BÀSIC MERCAT • Av. Meritxell, 50
Andorra la Vella
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