
ENVIARÀ PROP DE 10.000 DOSIS DE VACCINS D’ASTRAZENECA O JANSSEN 

pandèmia mundial PÀGINES 3 a 5

CASOS 
ACTIUS

3
13.569

HOSPITAL

TOTAL

208

vacunació frena la pressió
nitària i ‘controla’ el virus 

FERNANDO GALINDO
CANDIDATURA CONTINUISTA PÀGINA 13

El Govern valora positivament la
negociació de MoraBanc per ad-
quirir BancSabadell d’Andorra.
Lluny d’interpretacions negatives
sobre una suposada pèrdua d’in-
terès de la plaça financera andor-
rana, l’emmarca en l’enfortiment
dels bancs en un moment difícil.

El Govern creu
que l’oferta per
BSA aporta al
sector solidesa

FINANCES PÀGINA 9

L’accés a la vall del
Madriu es podria
limitar a 1.000
persones diàries

MEDI AMBIENT PÀGINA 10

brot de la
Sant Julià

positius.

ingressos
i estan al
embre.

HOTELS L’ocupació va
arribar al 62% el cap
de setmana passat.

COMPAREIXENÇA
La consellera Mon-
taner i el ministre
Benazet conversant
al Consell General.

Maria Mas presidirà sis anys la Cambra 
ncampadà relleva en el càrrec Miquel Armengol, que va renunciar a continuar-hi

10.563 30PORTADES

ANYS

1 tapa:Layout 2 21/05/2021 18:50 Página 1



_publicitat A4:Layout 2 21/05/2021 13:48 Página 2



Diari d’AndorraA330
ANYS

EL DIARI COMPLEIX 30 ANYS i supera els 10.500 números publicats de ma-
nera ininterrompuda. Unes magnituds impensables el 1991, quan vam començar la
singladura. Ens ha tocat viure temps convulsos i de profunds canvis polítics, econò-
mics, socials i darrerament sanitaris que hem volgut traslladar als lectors amb rigor i
professionalitat. Actualment ens trobem en un moment de màxima incertesa i des
de fa 14 anys anem encadenant una crisi rere l’altra. Paral·lelament el repte que
ens planteja l’univers digital encara no s’ha resolt tot i que sabem i així ho apliquem
des del Diari que cal apostar a fons per internet. L’equació es tanca amb el debat
sobre el futur del periodisme. Hi ha qui pensa que no passa pel seu millor moment i
segurament no li falta part de raó, però alhora és indubtable que la informació rigo-
rosa, honesta i contrastada és més necessària que mai davant la saturació a què
estem sotmesos i que arriba per canals que fan de tot menys periodisme. I això no-
més ho pot garantir un mitjà de comunicació com el Diari d’Andorra. Per la solvència
i pluralitat de la informació, la línia editorial inequívoca que aglutina diferents sensi-
bilitats, la transparència empresarial, els ferms principis fundacionals i perquè mai
hem escatimat esforços per confeccionar el millor Diari possible, amb independència
del suport en què es presenti. Uns valors que ens han fet guanyar i mantenir al llarg
de 30 anys la confiança dels lectors i que ens situen en una posició de lideratge tan
indiscutible com en constant creixement en totes i cadascuna de les plataformes en
què traslladem la informació –sigui en el registre que sigui– a la nostra societat. 

EL MOMENT PEL QUAL TRAVESSEM ÉS EXCEPCIONAL i duríssim, però An-
dorra comença a sortir de gairebé dos anys del pitjor dels malsons viscuts les darre-
res dècades, que és la pandèmia de la Covid-19. Per a nosaltres ha estat un repte
des de tots els angles afrontar la prova amb garanties. Ara bé, el que més ens satis-
fà és haver estat a l’altura del que la ciutadania ens exigia amb tota legitimitat i ha-
ver elaborat una cobertura informativa en paper i en web exhaustiva, rigorosa, cons-
tant i de servei que hem traslladat amb la màxima celeritat als lectors sense
renunciar als estàndards de qualitat. La pandèmia ens ha acabat de convèncer, si és
que encara en teníem algun dubte, que hem de ser un mitjà de comunicació total
amb una clara vocació per treure el màxim profit de totes les possibilitats que ens
ofereix la xarxa. 

LES DADES HO TESTIMONIEN: 32 milions de pàgines vistes el 2020 i només
els quatre primers mesos de l’exercici 14 milions i més de 800.000 usuaris. I en-
guany hem fet un pas de gegant més en la línia de ser globals. Hem fet el salt a
l’audiovisual i des del 15 de març tenim el primer canal de televisió en streaming del
país, batejat com a DiariTV, que emet programació pròpia i retransmissions en direc-
te d’esdeveniments de caràcter informatiu. Ara bé, el que no volem ni acceptem és

RAMON SERRA
FARRERO

PRESIDENT DEL 
DIARI D’ANDORRA

EL MITJÀ TOTAL

HEM FET EL SALT A
L’AUDIOVISUAL AMB

EL PRIMER CANAL
EN ‘STREAMING’

Continua a la pàgina següent
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l’èxit a qualsevol preu, per això el web ni serà mai una plataforma en què difondre in-
formació manipulada i sectària, ni recorrerem al sensacionalisme, als anomenats
clickbaits, en detriment de la seriositat. I a cap preu un espai en què l’interès gene-
ral se supedita al particular. 

L’IMPULS DECIDIT PER www.diariandorra.ad no significa renunciar al lloc
destacat de l’edició en paper, sinó tot el contrari. Estem plenament convençuts que
li queda un llarg recorregut per davant i per això hem decidit presentar una nova
imatge en la qual fa mesos que estem treballant coincidint amb el trentè aniversari.
Un disseny que dona resposta a la necessitat imprescindible d’adaptar, personalitzar
i potenciar els continguts en els diferents canals en què es distribueixen, sempre, i
repeteixo tot i el risc de fer-me pesat, amb el rigor, honradesa i independència que
ens ha marcat des del primer número. Com podeu veure, ni la pandèmia ens atura
en el procés de millora permanent que ens vam autoimposar el 1991. És que som
una empresa evolutiva per definició.

LA TRAJECTÒRIA DEL DIARI ÉS indissociable de la implicació i compromís de
l’estructura accionarial, que s’ha mantingut inalterable, de l’esforç, dedicació i pro-
fessionalitat de l’equip humà de tots els departaments de l’empresa, alguns dels
quals van començar el primer dia i encara continuen amb nosaltres, mentre que d’al-
tres no havien nascut en el moment fundacional. El meu agraïment més sincer a
tots. Però sobretot als lectors per haver-nos fet confiança durant tot aquests temps,
que han fet possible que siguem el mitjà de referència sense discussió. No vull dei-
xar passar l’oportunitat que em brinda l’efemèride per retre homenatge a Marc Vila
Riba i Òscar Ribas Reig, dues persones que ja no són entre nosaltres i sense les
quals no s’explica la gènesi, continuïtat i èxit de Premsa Andorrana, SA, l’empresa
editora del Diari.  

LES PÀGINES QUE SEGUEIXEN a continuació són un compendi dels esdeveni-
ments més destacats de tres dècades recollits en una primera pàgina per any, con-
feccionada expressament i amb la imatge exacta del Diari de cada època. El suple-
ment especial que hem preparat reflecteix alhora tot el que som i serem sempre
com a mitjà de comunicació. Des d’ara total. 

SOM UNA EMPRESA
EVOLUTIVA  EN

PROCÉS DE MILLORA
CONSTANT 

Edita: PREMSA ANDORRANA, SA  
President: Ramon Serra Farrero  Director general: Ignasi de Planell  Director de projectes: Toni Farrero  
Director comercial: J. M. Gómez de Urrutia  Redacció: Jordi Salazar  Fotos: Fernando Galindo  
Maquetació: Agustí Ibáñez  Correcció: J.M. Montraveta

C/ Bonaventura Riberaygua, 39  ANDORRA LA VELLA  Apt. de correus: 2167  BP: 179  Telèfon: 877 477  Fax: 863 800
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1991 80 PTES.

Surt al carrer el
primer número

del Diari
d’Andorra

El Coll d’Ordino
s’obre al trànsit

Després d’un llarg perío-
de d’obres intermitents
–que es perllonga durant
25 anys–, el 23 d’octubre
obre finalment la nova
carretera entre Ordino i
Canillo. La nova via té un
traçat total de 18 quilò-
metres.

Jocs dels Petits
Estats a Andorra

El mes de maig se cele-
bren els Jocs dels Petits
Estats a Andorra, amb un
rècord pel que fa a la par-
ticipació d’atletes i a la
inversió que s’hi destina.
El Principat suma cator-
ze medalles, cinc de pla-
ta i nou de bronze.

Els drets humans
de l’ONU estaran
inclosos a la
Constitució

Les candidatures
continuistes
s’imposen a 
les comunals

Dotze consellers generals
presenten una moció de censura

Dotze consellers gene-
rals de la majoria signen
el 31 d’octubre una mo-
ció de censura contra el
cap de Govern, que final-
ment no tira endavant.
La decisió, que era espe-
rada, es pren en el decurs
d’una reunió de la co-

missió legislativa d’Eco-
nomia amb els cònsols.
La trobada es desenvolu-
pa en tensió per la pre-
sència inusual del conse-
ller Ramon Canut, que
defensa la proposta dels
cònsols sobre el finança-
ment comunal.

El 19 de maig apareix el
primer número del Diari
d’Andorra. El dia abans, el
rotatiu estableix el primer
contacte amb els lectors en
una festa a l’Andorra Park
Hotel. Hi acudeixen més
de 400 persones, represen-

tants de la vida política,
econòmica i social del
Principat. El cap de Go-
vern, Òscar Ribas, conside-
ra la nova publicació total-
ment necessària en un
moment de “normalització
i modernització” del país.

L’acte de presentació del Diari, al Park Hotel.

Diari d’AndorraA730
ANYS
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300 persones es
concentren a Casa
de la Vall per exigir
la dimissió de
l’executiu
El 30 de gener el Consell
General acorda per una-
nimitat la seva dissolució
i la convocatòria d’elec-
cions anticipades. La de-
cisió posa fi a un any de
crisi política. 

El Consell aprova el nou
Codi de Nacionalitat

Cau una xarxa que
falsificava targetes de crèdit

1992 80 PTES.

El Consell General s’autodissol
per primer cop a la història

El Festina accedeix a l’ACB després
de vèncer el Càceres (73-71)

Les eleccions 
se celebren en
dues voltes, el 5 
i el 12 d’abril

Ribas és investit
novament cap
de Govern 
el 4 de maig

El Festina Andorra acon-
segueix el 14 d’abril l’as-
cens a la lliga ACB des-
prés d’un partit d’infart

contra el Càceres. Els an-
dorrans eviten la pròrro-
ga a l’últim segon i s’im-
posen per 73 a 71. 

Una gran apagada elèctrica deixa
tot Andorra sense llum 12 hores

La portada del Diari amb la primícia sobre el text constitucional.

Ciutadans protestant a les portes del Consell General.

Exclusiva del Diari sobre 
el text de la Constitució

Es publica íntegrament l’avantprojecte de la Carta Magna

8ADiari d’Andorra 30
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Explosió mortal
en una nau
industrial al
Parc Central

Un mort i un ferit molt
greu és el balanç d’una
explosió de dinamita, el
19 de maig, en una nau
industrial situada al cos-
tat de l’aparcament del
Parc Central.

El Consell
aprova la
primera llei del
sistema financer

Se signa el tractat
trilateral amb
Espanya i França

Detinguts Ubach 
i Baró pel saqueig
dels fons de la CASS

S’acrediten 
els primers
ambaixadors

El 27 de novembre el
Consell General aprova
la Llei d’ordenació del
sistema financer. El text
és una eina essencial per
a la regulació del sector
bancari.

Butros-Ghali 
i Ribas hissen 
la bandera del país 
a l’exterior de 
la seu de l’ONU

El 28 de juliol, Andorra
ingressa a les Nacions
Unides per aclamació. El
cap de Govern, Òscar Ri-
bas, es mostra emocio-
nat durant el discurs, el
primer en català a l’ONU. 

Joan Martí Alanis i François Mitterrand visi-
ten el país el 26 d’octubre, el primer cop com
a caps d’Estat Constitucionals. 

Òscar Ribas, durant el primer discurs a l’ONU.

1.500 persones reben Martí 
i Mitterrand a la plaça del Poble

Andorra esdevé el 184è membre de les
Nacions Unides en una jornada històrica

Primera visita dels
Coprínceps com a

caps d’Estat

1993 100 PTES.

Suport massiu del poble
andorrà a la Constitució

El ‘sí’ s’imposa amb un 74,2% dels vots i la participació supera el 75%

Els dos Coprínceps durant la visita a Andorra.

SUMARI
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Caldea obre les
portes i rep una
allau de visitants

El Consell d’Europa
formalitza l’ingrés
del Principat

Després de perdre Òscar
Ribas la qüestió de con-
fiança que havia presen-
tat al novembre al Con-
sell General, Marc Forné
esdevé nou cap de Go-
vern. El 21 de desembre,
Forné jura el càrrec da-
vant el Consell, en el
marc de la tradicional
sessió de Sant Tomàs.
Conscient de no tenir el
suport majoritari de la
cambra, el nou manda-
tari apel·la al diàleg.

1994   PREU: 100 PTES.

Tragèdia al centre d’Escaldes
Un camió recorre 300 metres

sense frens fins impactar
contra el supermercat Monsa

El nou hospital de
Meritxell comença
a funcionar

Andorra obre la
seu permanent a
les Nacions Unides

Inaugurat el túnel
de Pimorent, clau
també per al país

SUMARI

Nou persones mortes i 37 de
ferides és el balanç del succés,
en ple pont de la Puríssima

Nou persones mortes i 37 de ferides és el
balanç de l’accident d’un camió francès de
gran tonatge a l’avinguda Carlemany, el 6
de desembre –en ple pont de la Puríssi-
ma–, a primera hora de la tarda. Després
de fallar el sistema de frens, el vehicle re-
corre 300 metres de la cèntrica artèria es-
caldenca atropellant i xocant contra qual-
sevol persona o objecte que troba, a 80
quilòmetres per hora, fins estavellar-se
contra el supermercat Monsa.El vehicle, després d’estavellar-se contra l’establiment Monsa.

Forné amb el síndic, Josep Dallerès (dreta), i el subsíndic, Miquel Aleix.

Òscar Ribas perd la qüestió de confiança 
i Marc Forné esdevé nou cap de Govern

12ADiari d’Andorra 30
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1995   PREU: 125 PTES.

Andorra s’estrena per partida
doble al Consell d’Europa

Andorra té doble estrena
com a membre de ple dret
–el número 33– del Consell
d’Europa, entre el 30 de ge-
ner i el 3 de febrer. A l’as-
semblea parlamentària, la
primera part de la sessió
anual serveix per admetre
Letònia com a 34è membre
de l’ens. Els consellers an-
dorrans també escullen les
comissions de l’assemblea.La seu del Consell d’Europa, a Estrasburg.

Un agent de 
la guàrdia civil
fereix un
contrabandista
en un tiroteig

Acord perquè el Principat
esdevingui duana exterior
de la Unió Europea
El 6 de novembre s’acorda habilitar
Andorra com a duana exterior de la
Unió Europea a partir del juliol de
1996. Aquest acord amb les autoritats

comunitàries suposa més ingressos
per a les finances públiques, agilitat
de tràmits i abaratiment de costos
per als empresaris.

El 9 de gener, un guàrdia ci-
vil dispara contra el vehicle
en el qual fugen dos contra-
bandistes, ferint-ne un.

Primera
promoció 
del sistema
educatiu
andorrà
El Centre Cultural de Sant
Julià rep el 26 de juny la pri-
mera promoció de l’Escola
andorrana, creada el 1982.

Sumari

Relacions internacionals

SOCIETAT
La Llei de matrimoni civil
posa fi a la via exclusiva
de la cerimònia catòlica

POLÍTICA
Chirac relleva Mitterrand
com a president francès 
i Copríncep d’Andorra

CONSELLERS 

Són Jordi Torres,
Francesc Cerqueda,
Jaume Bartumeu 
i Antoni Cerqueda 

EXECUTIU

El Govern és
representat pel cap
de protocol, 
Casimir Arajol 

30
ANYS
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1996   PREU: 125 PTES.

Dol nacional per la mort 
de l’exsíndic Julià Reig

El 2 de gener mor, als 84 anys,
l’exsíndic Julià Reig, figura cabdal
en la modernització del país amb
iniciatives com el sufragi universal
o la seguretat social.

Un dels edificis afectats per les allaus de neu.

L’excopríncep
Mitterrand
mor després
d’una llarga
malaltia

Evacuades 180 persones per dues allaus  
El 8 de febrer, dues allaus de neu desencadenades

arran d’un fort temporal es precipiten contra tres edi-
ficis d’Arinsal. La ràpida evacuació de 180 inquilins

evita que hi hagi víctimes mortals. Alguns nuclis de
població de les parròquies altes queden incomuni-
cats per talls a les carreteres.

L’excopríncep francès
François Mitterrand mor el
8 de gener als 79 anys vícti-
ma del càncer de pròstata
que pateix des de fa temps.

L’exdirector
de la CASS
Antoni Ubach,
condemnat 
a nou anys

Corts condemna a 9 anys
de presó l’exdirector de la
CASS Antoni Ubach, per
apoderament de béns pú-
blics i falsedat documental.

Trobat 
el cadàver 
d’un jove lligat
de mans 
a Juberri

Acord
trilateral en 
el Conveni 
de circulació
de persones

Sumari

Successos

EDUCACIÓ
França i Andorra
homologuen els títols
de batxillerat

CELEBRACIONS
Meritxell commemora
el 75è aniversari de la
coronació de la Verge

TRAJECTÒRIA

Va encapçalar la
Sindicatura en dues etapes:
1961-1966 i 1973-1978 

ÚLTIM ADEU

Centenars de persones
acomiaden el polític a la
missa funeral a Sant Julià 

16ADiari d’Andorra 30
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El pacte
preelectoral
dona la majoria
absoluta a 
Marc Forné

Un pacte previ, dues
victòries clau a dues par-
ròquies i una alternativa
dividida en tres partits
donen la majoria absolu-
ta a Marc Forné en les
eleccions del 16 de febrer.

Esllavissada 
a Santa Coloma
amb un ferit
molt greu i un
edifici malmès

L’edifici El Bon Repòs
de Santa Coloma rep el 21
de gener l’impacte d’una
gran roca arran d’una es-
llavissada. El balanç: un
ferit molt greu i impor-
tants danys materials.

Desplegament
del grup GAR de
la guàrdia civil
per lluitar contra
el contraban

El desplegament al se-
tembre del grup d’acció
rural de la guàrdia civil
marca el punt àlgid de la
pressió anticontraban.

El cap d’Estat mostra el desig de ratificar el seu paper més enllà del pur simbolisme

Atracament a punta de
pistola en un banc de Canillo

Alerta per un brot de
meningitis amb 10 afectats

SUMARI
SUCCESSOS
El ‘Beatus’ de Liébana
recuperat torna a la
catedral de la Seu 

ESPORTS
Andorra suma 18
medalles als Jocs dels
Petits Estats, a Islàndia

Chirac saludant els ciutadans a la plaça del Poble.

Visita oficial del Copríncep francès el 15 i 16 de setembre

1997 Preu: 125 ptes.

ESTADA El Copríncep
pernocta al país, visita
les set parròquies 
i  es mostra proper 
als ciutadans

REUNIÓ Manté 
una trobada 
amb Martí Alanis,
amb qui acorda els
tradicionals indults

PARLAMENT La
sessió extraordinària
al Consell General va
seguida del discurs 
a la plaça del Poble

SEGURETAT El viatge
oficial comporta 
un important
desplegament
policial: 160 agents

Chirac aposta per reforçar 
la participació institucional

18ADiari d’Andorra 30
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El Consell
General dona
llum verd a la
construcció del
túnel d’Envalira

El Consell General
aprova el 16 de març la
construcció del túnel
d’Envalira. El projecte té
un cost estimat de 10.000
milions de pessetes.

El conductor
del camió
accidentat 
a Escaldes 
se suïcida

Jean-Francis Passini, el
conductor del camió ac-
cidentat a Escaldes el
1994, se suïcida d’un tret
el 18 de març, prop de ca-
sa seva a Rillieux-la Pape.

El Govern apuja
la taxa de la
benzina per
aturar la guerra
de preus

El Govern augmenta al
novembre l’impost sobre
els carburants per posar fi
als descomptes, però no
aconsegueix frenar la
guerra de preus.

L’alpinista Nani Duró
situa el 22 de maig el
sostre del muntanyisme

andorrà i la bandera na-
cional als 8.457 metres
del cim del Makalu.

Els terrenys es divideixen en tres zones, una per a cada comú i una d’intermèdia 

Pas decisiu per a la resolució d’un conflicte que s’arrossega des del 1762

1998 Preu: 125 ptes.

PACTE S’estableixen
les bases per aprofitar
una zona clau per 
a les dues parròquies

ÚS L’àrea havia estat
infrautilitzada per
culpa de disputes
ancestrals

TERRENY La zona
intermèdia necessita
el consens entre les
parts per actuar-hi

ENTESA Els cònsols
Bibiana Rossa i Jordi
Mas rubriquen l’acord
en un emotiu acte

Acord històric de Canillo i
Encamp per explotar Concòrdia

Els bombers actuen en un dels edificis afectats.

Duró al cim del Makalu.

Alarma a Bixessarri per una onada d’incendis
Tretze incendis declarats entre el ju-

liol i l’agost a bordes deshabitades i co-
berts de Bixessarri causen l’alarma al

nucli lauredià. El 26 d’agost es deté una
veïna del poble, Marisol Rotllant, com
a presumpta autora dels fets. Nani Duró marca una nova

fita de l’alpinisme andorrà

20ADiari d’Andorra 30
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El cinturó
esdevé
obligatori amb
el nou Codi de
Circulació

Cau una xarxa
de blanqueig
amb lligams a
la Seu d’Urgell

Un temporal 
fa estralls a 
les parròquies
altes

El nou text obliga a dur
cordat el cinturó, prohi-
beix usar el mòbil i rebai-
xa el límit d’alcoholèmia.

Roben 40
milions de
pessetes en una
oficina de BPA 
al Pas de la Casa

Dos homes armats
irrompen a la sucursal de
BPA del Pas i s’emporten
40 milions de pessetes.

El Principat cedeix a pràcticament totes les exigències exteriors en la matèria

Canvi transcendent del marc legal per la pressió de la UE i Espanya

1999

NEGOCIACIONS Un
any de converses
culminen amb una
Llei antifrau més dura

DETALLS El tabac 
es classifica per
primer cop com a
mercaderia sensible

ACTIVITAT El
contraban esdevé
il·legal, amb fortes
sancions

APROVACIÓ El Consell
dona al febrer llum verd
al text, que entra en
vigor el 4 de març

Regulació sobre el tabac 
i penalització del contraban

Els esquiadors van accedir al pic en helicòpter. 

Antoni Garrallà.

Una gran allau deixa tres joves esquiadors
morts a la zona del pic del Pla de l’Estany
Tres esquiadors experimentats, Albert
Viladomat, Patrick Rozencwajc i Oeter
Hinterreitner, moren el 19 d’abril a

conseqüència d’una gran allau al pic
del Pla de l’Estany. Els joves es dispo-
saven a fer un reportatge fotogràfic.

30
ANYS

Preu: 125 ptes. / 0,75 euros

Triomfs
sorpresa 
a les eleccions
comunals

Antoni Garrallà (la
Massana) i Bibiana Rossa
(Canillo) guanyen contra
pronòstic en unes elec-
cions comunals marca-
des per la continuïtat.
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El document representa un important avanç per als ciutadans dels tres països

Acord històric entre els estats veïns sobre la lliure circulació de persones

2000

PACTE Els tres països
rubriquen el text
definitiu el 27
d’octubre

NEGOCIACIONS
L’entesa posa fi a cinc
anys de converses
entre els signants

ASSIMILACIÓ França 
i Espanya apliquen
l’estatus de ciutadans
de la UE als andorrans

AVANTATGES Es
redueixen els anys de
residència per obtenir
drets econòmics

Andorra, Espanya i França
signen el tractat trilateral

Agents de policia al lloc dels fets.

Dos ‘skins’ apallissen mortalment un jove, 
en un crim de motivacions homòfobes

Dos residents espanyols de 20 i 22
anys i d’estètica skin maten d’una pa-
llissa, la matinada del 14 d’abril, el jove

portuguès Nuno Miguel Ribeiro, de 17
anys, en un carreró d’Escaldes. El crim
té motivacions homòfobes.

Preu: 125 ptes. / 0,75 euros

L’històric SAT
esdevé el
primer sindicat
general

El 22 de desembre el
Sindicat Andorrà de Tre-
balladors (SAT), amb deu
anys de trajectòria, entra
els estatuts al Govern i es-
devé d’aquesta manera el
primer sindicat general
d’Andorra.

El país se suma
als principis de
la Carta Social
Europea

El Govern signa el 4 de
novembre la Carta Social
Europea, acceptant així
una sèrie de compromi-
sos en drets econòmics i
socials. El ministre d’Ex-
teriors, Albert Pintat, és
l’encarregat de rubricar el
document a Roma.

Valentí Claverol.

Mor als 97 anys Valentí
Claverol, fotògraf de la
història recent del Principat

SUMARI
POLÍTICA
El Partit Demòcrata 
i Social es dissol 
i dona pas al PS i al PD

COMUNICACIONS
Entra en servei el nou
sistema de prepagament
mòbil de l’STA

SUCCESSOS
Mor en un accident
Francesc Vila, president
de la Federació de Futbol

24ADiari d’Andorra 30
ANYS
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26ADiari d’Andorra

2001

L’estat en què va quedar l’aparell.

L’accident d’un helicòpter al port
Negre deixa dues víctimes mortals

30
ANYS

Preu: 125 ptes. / 0,75 euros 

Cau una xarxa
d’ús il·legal 
de targetes 
de crèdit

La policia desarticula
una xarxa de delinqüèn-
cia internacional dedica-
da a l’ús il·legal de targetes
de crèdit després de la de-
tenció de sis algerians no
residents. Els homes ha-
vien adquirit articles de
luxe per un mínim de vint
milions de pessetes.

Joan-Enric Vives i Joan Martí Alanis.

El Vaticà nomena Joan�Enric
Vives bisbe coadjutor
d’Urgell i futur Copríncep

SUMARI
INFRAESTRUCTURES
S’atura el projecte del
metro aeri per l’elevat
cost de l’obra

SOCIETAT
L’alta sinistralitat
laboral porta el Govern 
a reformar la legislació

ÒBIT
La mort de Joan Alay
colpeix la societat civil 
i el món de l’esport

Els bancs
Agrícol i Reig 
es fusionen 
per donar pas 
a Andbanc

Després de mesos de
rumors, el 10 d’agost s’a-
nuncia la fusió dels bancs
Agrícol i Reig, que poc
després deriva en la crea-
ció d’Andbanc.

Els liberals s’imposen de forma clara en quatre parròquies i sumen el 46% dels vots

Jornada electoral del 4 de març

TRIOMF La formació
obté 15 escons al
Consell, més els dos
d’Unió Laurediana

PARRÒQUIES Canillo,
Ordino, Andorra la
Vella i Escaldes són
claus per a la victòria

ESCULL El partit obté
mals resultats a la
Massana, on Garrallà
segueix sent popular

OPOSICIÓ El PS
esdevé la segona
força amb el 30%
dels sufragis

El PLA de Marc Forné reedita
folgadament la majoria absoluta 
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El procés d’implantació no suposa cap complicació per als ciutadans

L’any s’estrena amb la incorporació de la nova divisa

2002

ADAPTACIÓ El
període d’acomodació
a la nova moneda 
és ràpid i senzill

FACILITATS El país ja
estava acostumat a l’ús
de divises diferents i a
comptar amb cèntims

RETARD Els caixers
automàtics es
retarden un dia, per la
festivitat de Cap d’Any

INFLACIÓ
L’arrodoniment 
a l’alça es fa notar 
en alguns preus

L’euro substitueix sense
traumes la pesseta i el franc

L’antic forn de la Comella.

El Govern decreta el tancament 
del forn incinerador de la Comella

El Govern decreta el 21 d’octubre el
tancament del forn de la Comella. La
decisió es basa en els resultats d’un es-

tudi que revelen que el nivell de dioxi-
nes a la sortida de la xemeneia és mil
vegades superior als màxims de la UE.

Preu: 1 euro

El grup liberal
al Consell frena
el projecte 
del casino

El grup parlamentari li-
beral decideix al febrer
ajornar sense data la cre-
ació d’un casino. D’a-
questa manera, s’anul·la
una iniciativa que sempre
havia defensat el cap de
Govern, Marc Forné.

El túnel
d’Envalira obre
la via directa
amb França

El 26 de setembre cul-
mina un projecte que feia
dècades que es perseguia
i que té un cost de 74 mi-
lions d’euros: obre el tú-
nel d’Envalira. La infraes-
tructura, de gairebé tres
quilòmetres, suposa una
eina clau per a la conne-
xió amb França.

El vehicle va ser localitzat en un barranc.

Moren dos joves en un
tràgic accident de trànsit 
a la zona de la Rabassa

SUMARI
POLÍTICA
Chirac revalida cinc
anys més la presidència
i el Coprincipat

SUCCESSOS
Quinze empresonats 
en una triple operació
contra la droga

ESPORTS
El COI posa fi al somni
olímpic d’organitzar els
Jocs d’hivern del 2010

28ADiari d’Andorra 30
ANYS
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30ADiari d’Andorra

Multitudinària cerimònia a la catedral de la Seu per fer efectiva la successió

El nou domini esquiable té 192 quilòmetres de pistes

Des del 2001 era bisbe coadjutor de la diòcesi d’Urgell

2003

TRASPÀS Vives
esdevé el 12 de maig
arquebisbe d’Urgell i
cap d’Estat d’Andorra

PETICIÓ Feia temps
que Martí Alanis havia
demanat el cessament
per qüestions de salut

SECRETISME El
Vaticà havia acceptat
la renúncia només
quinze dies abans

ELOGI Chirac destaca
en una carta el paper
de l’arquebisbe en
l’evolució institucional

Vives pren el relleu de Martí 
com a Copríncep episcopal

Acte de presentació de l’acord entre les estacions.

Pas de la Casa i Soldeu s’uneixen
sota la marca de Grandvalira

Els responsables dels camps de neu
de Pas de la Casa-Grau Roig i Soldeu-
el Tarter anuncien la fusió en un sol
domini esquiable sota la marca de

Grandvalira. Unes 1.800 hectàrees
d’extensió de terreny, 192 quilòmetres
de pistes i 63 remuntadors són algunes
de les xifres del nou camp de neu.

30
ANYS

Preu: 1 euro

Moratòria en
l’edificació per
fer els plans
urbanístics

La majoria liberal dona
suport a la modificació de
la Llei general d’ordena-
ció del territori per fer
possible una moratòria
en l’edificació. L’objectiu
és que els comuns facin
els plans d’urbanisme.

El mur va cedir i la runa va caure sobre les cases.

Evacuats deu xalets a
Engolasters en caure un mur

SUMARI
POLÍTICA
Les comunals
arraconen els grups
locals i consoliden el
bipartidisme

ESPORTS
Mor el pilot Marcel
Escoda en un accident
al Ral·li del Berguedà

CULTURA
L’antiga fàbrica Reig
de Sant Julià obre les
portes reconvertida
en Museu del Tabac
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S’obre una nova
etapa en les
relacions
bilaterals amb
la Unió Europea

Andorra signa amb la
Unió Europea els acords
de cooperació i fiscalitat a
l’estalvi sobre els no-resi-
dents.

Pal Arinsal i
Ordino Arcalís
tanquen l’acord
per a la creació
de Vallnord

Les estacions de Pal
Arinsal i Ordino Arcalís
tanquen un acord per a
l’explotació conjunta dels
dominis sota una marca
única, Vallnord, amb 89
quilòmetres de pistes.

Mor apunyalat
un turista rus 
a l’hotel de
Soldeu on
s’allotjava

Un empresari rus
allotjat en un hotel de
Soldeu és assassinat a ga-
nivetades als passadissos
de l’establiment.  

La classificació de l’espai com a paisatge cultural suposa la protecció del 9% del sòl andorrà

2004 Preu: 1 euro

DECLARACIÓ Alguns països s’hi
oposen per falta d’un marc legal

POLÈMICA No triguen a sorgir
conflictes entre administracions

La vall del Madriu
esdevé Patrimoni de la
Humanitat de la Unesco

Marta Roure, durant l’actuació a Istanbul.

Ciutadans celebrant la proclamació.

Debut andorrà al Festival d’Eurovisió
Marta Roure esdevé la primera re-

presentant d’Andorra al Festival d’Eu-
rovisió i alhora la primera que interpre-

ta una cançó en català, Jugarem a esti-
mar-nos, al cèlebre concurs. La cita va
ser el 12 de maig a Istanbul.

SUMARI
POLÍTICA
Zapatero demana un
esforç en fiscalitat
en la primera Cimera
hispanoandorrana

ESPORTS
La selecció de futbol
signa la seva primera
victòria oficial

32ADiari d’Andorra 30
ANYS
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L’aire més pur 
a les teves mans
#SomJocor
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34ADiari d’Andorra

CDA+Segle 21, amb dos consellers generals, esdevé clau per a la governabilitat

Els comicis tenen lloc el 24 d’abril

2005

RESULTATS Els
liberals sumen el
41,2% dels vots i
obtenen 14 consellers

OPOSICIÓ L’Alternativa
de Jaume Bartumeu
dobla la representació
amb 12 parlamentaris

TERRITORI Canillo,
Ordino i la Massana
es consoliden com 
a feus del PLA

DESFETA Renovació
Democràtica i els
Veds es queden
sense representació

Pintat guanya les eleccions però
el PLA perd la majoria absoluta

El lladre, amb problemes mentals, va arrencar la verge de la base amb violència.

Queden al descobert les
contrasenyes de 16.000
correus ‘andorra.ad’

30
ANYS

Preu: 1 euro

Crèdit Andorrà
compra el
100% de
Caixabank

Crèdit Andorrà adqui-
reix per 365 milions d’eu-
ros tota la participació de
la Caixa a Caixabank. L’en-
titat disposarà del 38% del
volum de negoci del país.

Neix la
Confederació
Empresarial
Andorrana

La Confederació Em-
presarial Andorrana
(CEA) neix com a prime-
ra gran patronal. Aplega
empreses familiars i asso-
ciacions sectorials.

Andorra la Vella
acorda retirar
les estructures
de Meritxell

SU
M

AR
I POLÍTICA

El Consell General
dona llum verd al
primer Codi Penal de
l’era constitucional

ESPORTS
El Principat exerceix
d’amfitrió perfecte 
en uns exitosos Jocs
dels Petits Estats

L’acte de presentació.

Un escaldenc roba la Verge de Meritxell
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S’inaugura el
túnel del Pont
Pla, drecera
entre Escaldes 
i la Massana

Després de cinc anys
d’obres i una inversió de
43 milions d’euros sobre
al trànsit el túnel del Pont
Pla, entre Escaldes i la
Massana, el 31 de maig.
Es preveu que hi passin
15.000 vehicles diaris.

Els fundadors de
BI�BM compren
les accions de
BBVA per 395
milions d’euros

El paquet de mesures inclou les lleis de societats, comptabilitat i inversió estrangera

Policia i bombers traslladant un dels cossos.

Doble crim en un hotel d’Escaldes-Engordany per una suposada venjança

L’anunci de les noves iniciatives pren de sorpresa el teixit socioempresarial

2006 Preu: 1 euro

El Govern obre la caixa dels trons
amb la reformulació econòmica
El model econòmic del Govern Pintat surt de l’ou. A les
portes de l’estiu, l’executiu entra a tràmit parlamentari
les tres potes en què se sustenta la seva reforma econò-

mica: modificacions en la Llei de societats i dos nous
textos, per regular la comptabilitat de les empreses i fi-
xar les regles del joc dels inversos estrangers. 

SUMARI
COOPERACIÓ
Andorra acull cinc
eritreus que havien
estat rescatats prop
de les costes de Malta

SERVEIS
El bus exprés connecta
cada set minuts Sant
Julià amb la capital

RESIDUS
Espanya accepta
transitòriament 
les cendres del forn
incinerador

Un xinès mata a trets dos andorrans i se suïcida

36ADiari d’Andorra 30
ANYS
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38ADiari d’Andorra

2007 Preu: 1 euro

Nicolas
Sarkozy, nou
Copríncep
francès

Nicolas Sarkozy gua-
nya el 6 de maig la segona
volta de les presidencials
franceses i es converteix
en el nou Copríncep
d’Andorra.

Albert Pintat 
i José Sócrates
signen el pacte
bilateral

El cap de Govern, Al-
bert Pintat, i el primer mi-
nistre portuguès, José Só-
crates, signen al juliol a
Lisboa el conveni bilate-
ral.

Nicolas Sarkozy.

Al vehicle hi viatjava un grup de turistes holandesos.

Dos morts i tretze ferits en l’accident d’un bus al Serrat

Escàndol pel control telefònic a 
dos periodistes del Diari d’Andorra SU

M
AR

I FINANCES
L’INAF intervé la
societat de gestió
Valora en detectar un
forat de 20 milions

ÒBIT
L’excap de Govern
Josep Pintat mor a
Barcelona als 82
anys d’edat

La justícia autoritza el registre a petició de la policia

Eleccions comunals del 2 de desembre

Rosa Ferrer guanya a la capital
i Toni Martí arrasa a Escaldes
Ventura Espot dona la sorpresa a Ordino mentre la resta opta per la continuïtat
Els comicis donen com a resultat una aclaparadora
victòria de la llista independent encapçalada per
Toni Martí a Escaldes amb un 70% dels sufragis.

També Ordino queda en mans d’independents
amb el triomf sorpresa de l’ACO de Ventura Espot. A
la capital, Rosa Ferrer guanya amb el 54% dels vots.

30
ANYS
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SUCCESSOS
UNA ESLLAVISSADA COLGA LA
CG-3 AL CENTRE DE LA MASSANA

CULTURA
Bob Dylan aplega 4.600
persones a Encamp

2008 1,50 €

TURISME
EL TOBOTRONC IMPULSA EL
PARC TEMÀTIC NATURLANDIA

www.diariandorra.ad

Andorra signa
amb el Vaticà el
concordat que 
es negociava 
des del 1997

RELACIONS EXTERIORS

Suport unànime
del Consell
General a la nova
Llei de la
Seguretat Social

POLÍTICA

ANUNCI Pintat comunica el 9 de setembre les iniciatives per combatre la greu conjuntura. ACCIONS 42 mesures
conformen el paquet de reactivació. ACORD Es pacten amb els bancs rebaixes hipotecàries durant dos anys.

Mesures excepcionals per
contenir la crisi econòmica

DESACORD DEL SINDICAT I ELS AGENTS CONTRA EL NOU REGLAMENT

PEl ministre Riberaygua impulsa el canvi horari de 24 a 12 hores

Els nous torns dels bombers
s’implanten amb polèmica

Una tromba d’aigua provoca una esllavissada ex-
cepcional a la frontera hispanoandorrana i el
desbordament del riu Runer la nit de l’1 d’agost.

L’entrada al Principat queda tallada pel sud i no-
més es pot sortir del país pel Pas. L’allau provoca
importants danys materials a la duana.

ALLAU DE FANG A LA
FRONTERA ESPANYOLA

EL RIU RUNER, DESBORDAT

40ADiari d’Andorra 30
ANYS
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42ADiari d’Andorra 30
ANYS

ACCIDENT Cinc treballadors de les obres del viaducte de la Massana moren i sis més
resulten ferits després de cedir una part de la plataforma. RESCAT Les tasques per
recuperar els cossos atrapats entre les estructures de ferro s’allarguen tres dies i mig.

L’esfondrament del
Dos Valires tenyeix 
de dol el Principat

CICLISME

El Tour torna a Andorra dotze anys després
PLa mítica prova francesa celebra una etapa de muntanya al Principat amb final a Arcalís

Un tram de la connexió amb la boca oest del túnel va cedir quan es formigonava.

FINANCES
LA PRESSIÓ DE SARKOZY FORÇA
EL CANVI DE MODEL BANCARI

SOCIETAT
S’instauren els primers
ajuts als desocupats

2009 1,50 €

CULTURA
L’ARQUITECTE FRANK GEHRY
TRENCA AMB EL PAÍS

www.diariandorra.ad

La nit del 26 d’abril Jaume
Bartumeu es proclama
vencedor de les generals.
El PS, amb el 45% dels
vots, s’endú 14 consellers,
Coalició Reformista n’ob-
té 11, i ApC –clau a la legis-
latura–, els tres restants.

El PS guanya
les eleccions
sense assolir
la majoria
absoluta

Mor als 80 anys
l’arquebisbe i
excopríncep Joan
Martí Alanis

POLÍTICA

ÒBIT

El Govern
assumeix la
propietat de
Ràdio Andorra

PATRIMONI

Joan Martí Alanis.

PL’Andorra pel Canvi
d’Eusebi Nomen tindrà
la clau del mandat
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DISCURSOS El Copríncep gal pronuncia dos parlaments d’alt contingut polític centrats en les reformes fiscals.
ESTADA El mandatari fa una visita exprés de tres hores. MALESTAR Els cònsols d’Ordino planten el cap d’Estat.

La crisi dels paradisos marca
la visita de Nicolas Sarkozy

Dos morts en un foc en una pensió
PUn resident espanyol i un brasiler perden la vida en un incendi a l’hotel Normandia de la capital

SOBRECÀRREGA DEL QUADRE ELÈCTRIC 

L’acomiadament de la di-
rectora del Cor Nacional
dels Petits Cantors, Ca-
therine Metayer, provoca
una tempesta política.

Andorra i Espanya
signen l’acord
d’intercanvi
d’informació fiscal

CULTURA

RELACIONS EXTERIORS

Èxit entre els
inversors de la
primera emissió
de deute públic

FINANCES

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!

Conflicte
polític pel
comiat de la
directora dels
Petits Cantors
PEl Govern destitueix
Metayer enmig d’una
agra polèmica

POLÍTICA
EL PRIMER PRESSUPOST DE
BARTUMEU ES QUEDA AL CALAIX

COMERÇ
Anul·lats els diumenges
de tancament

2010 1,50 €

SUCCESSOS
UNA VEÏNA D’ESCALDES MATA
EL MARIT A GANIVETADES

www.diariandorra.ad

44ADiari d’Andorra 30
ANYS
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_publicitat A4:Layout 2 21/05/2021 13:49 Página 45



ES DIRIGIEN AL REFUGI

Després de sis anys de
negociacions, el Govern
i la UE signen l’acord
monetari, que permetrà
al país encunyar euros

amb imatge pròpia a
partir del 2013. Andorra
també ha d’adoptar una
sèrie de directives finan-
ceres i bancàries.

FINANCES

PEl tractat permet al Principat encunyar
euros amb imatge pròpia a partir del 2013

Andorra rubrica
l’acord monetari
amb la UE

El 15 de juny, cinc dels sis ocupants d’un helicòpter
d’Heliand moren en estavellar-se prop del refugi de
Juclar, on s’adrecen a fer tasques de manteniment.

UN TRÀGIC ACCIDENT
D’HELICÒPTER A JUCLAR

DEIXA CINC MORTS

Toni Martí arrasa
TRIOMF DA, amb els
dos consellers d’UL,
suma 22 escons.

DAVALLADA El PS
aconsegueix tan sols
sis parlamentaris.

TERRITORI L’opció
demòcrata guanya a
totes les parròquies.

COMUNALS El partit
també s’imposa als
comicis del desembre.

Toni Martí du-
rant la cele-
bració de la
victòria elec-
toral.

Un jove mor
apunyalat en
una baralla a
Santa Coloma

SUCCESSOS

Retallada d’entre
un 5% i un 10%
de salaris dels
funcionaris

ADMINISTRACIÓ

‘MAREA TARONJA’ A LES ELECCIONS ANTICIPADES DEL 3 D’ABRIL

OPERACIÓ 
EL ‘CAS CAMPIÓ’ ESQUITXA EL
PAÍS AMB L’ARREST DE DORRIBO

POLÍTICA
Portugal tanca les seus
diplomàtiques a Andorra

2011 1,50 €

ECONOMIA
GOVERN APROVA L’AMPLIACIÓ
D’HORARIS COMERCIALS

www.diariandorra.ad
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Tel. 33 11 19 – 33 11 18 dumacserveis@gmail.comTel. 33 11 19 – 33 11 18 dumacserveis@gmail.com

Construïm amb tu

www.immogestim.com
Telèfon: 807 888 - C/ Bra. Riberaygua, número 27 - Andorra la Vella -  gestim@andorra.ad 

 Promocions urbanístiques
 Administradors de finques
 Comunitats de propietaris
 Experts en consultoria immobiliària per Andorra
 Experts en residència fiscal d’Andorra
 Venda - lloguer
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ACORD El Govern i l’Elisi tanquen un conveni per evitar la doble imposició, el primer
d’aquestes característiques que rubrica Andorra. AVANTATGES El pacte permet que els
empresaris andorrans puguin prestar serveis a França sense veure’s penalitzats.

Se signa amb França
el primer conveni de
no doble imposició

EL TITULAR DE FINANCES DENUNCIA ELS FETS

Tirotegen el domicili del ministre Jordi Cinca
PDos trets impacten de matinada contra les finestres del xalet sense causar danys personals

El Govern anuncia que
l’heliport nacional s’ubi-
carà al roc del Patapou
d’Andorra la Vella, però
l’oposició veïnal i un in-
forme tècnic que posa en
dubte la proposta porten
l’executiu a retirar-la.

El Govern
situa l’heliport
al Patapou,
però fa marxa
enrere

En vigor la llei que
prohibeix fumar
en locals públics 
i centres de treball

INFRAESTRUCTURA

SOCIETAT

Reestructuració
de la sanitat al
voltant del metge
de capçalera

SALUT

Fumadors al carrer.

PL’oposició dels veïns 
i un informe tècnic
avorten el projecte

PROTESTA
MIG MILER DE PERSONES ES
MANIFESTA CONTRA EL GOVERN

BÀSQUET
El River aconsegueix
l’ascens a LEB or

2012 1,50 €

URBANISME
ESCALDES PROPOSA FER
CARLEMANY PER A VIANANTS

www.diariandorra.ad
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Telèfon: 843 639 · electricabesoli@andorra.ad

Més de 30 anys

fent costat
 als nostr

es 

amics i clien
ts

Instal·lacions i muntatges elèctrics 
Manteniments
Consulteu-nos
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FRACTURA El líder històric de la formació, Jaume Bartumeu, abandona el partit i crea Socialdemocràcia i Progrés
(SDP). PARLAMENT Escissió també al Consell General, on els lleials a l’excap de Govern se’n van al grup mixt.

El PS es trenca per la divisió
interna i els personalismes

NOU ESPAI PER A VIANANTS A ESCALDES-ENGORDANY

El tram de l’eix comercial d’Escaldes que transcorre
entre el carrer de la Unió i l’avinguda de les Escoles en-
ceta el 24 de juliol la nova etapa per a vianants.

VIVAND OBRE AMB ÈXIT
DESPRÉS DE MESOS DE

PREPARATIUS

El comú de la Massana
aprova, el 24 de desem-
bre, el rescat de Pal Arin-
sal, que preveu que

EMAP emeti participa-
cions per un valor de 19
milions que inicialment
es queden els bancs. 

L’ambaixada
francesa oficia la
primera boda gai
al Principat

SOCIETAT

El Cirque du Soleil
aterra al país 
amb l’espectacle
‘Scalada’

TURISME

OPERACIÓ AVALADA PEL TRIBUNAL DE COMPTES

PEMAP emet participacions per 19 milions
d’euros que inicialment es queden les entitats

Acord amb els bancs
per rescatar Pal Arinsal

Un moment de la sessió de comú.

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!

PARAPÚBLIQUES
EL GOVERN CANVIA LA DIRECCIÓ
DEL SAAS I D’ANDORRA TELECOM

RELACIONS EXTERIORS
Històrica visita de Ban
Ki-moon a Andorra

2013 1,50 €

ESPORTS
PUIG, A LA PRESÓ PER FALSEJAR
ELS COMPTES DE L’FC ANDORRA

www.diariandorra.ad
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andorravalors.com

Telèfon:+376 815 777 · vcc@andorra.ad

Carretera d’Arinsal, 39-41, edifici Areny, local 3, AD400 Arinsal

SERVEIS IMMOBILIARIS

LLOGUERS VENDES

ADMINISTRACIÓ COMUNITATS

Fred - Aire condicionat - Instal·lacions i reparacions
Maquinària d’hoteleria - Maquinària per a bugaderies

 Especialistes en hostaleria    Projectes    Serveis i manteniments

SERVEI URGÈNCIA 
FESTIUS

TEL.: 330 032

Servei tècnic i delegació oficial per a Andorra IBÉRICA S.A.

Ctra. d’Os de Civís (Aixovall) · Edif. Electrofred Rosell · Sant Julià de Lòria
Tel.: 843 903 · electrofred@andorra.ad
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VISITA El Copríncep francès exhibeix un tarannà conciliador en el viatge oficial de dos
dies a Andorra, el 12 i 13 de juny. CANVIS El cap d’Estat es converteix en ferm defensor
del procés de transformació iniciat pel Govern, i en frontissa de les relacions amb la UE.

François Hollande
avala les reformes del
Principat per obrir-se

L’EQUIP ES PROCLAMA CAMPIÓ DE LA LLIGA DE LEB OR

Més de vint anys després, el Bàsquet
Club Andorra esdevé equip de la Lliga
ACB. El combinat es proclama cam-

pió a la categoria LEB or i aconse-
gueix el suport de MoraBanc i del Go-
vern per fer possible l’ascens.

EL BÀSQUET CLUB
ANDORRA CULMINA EL

SOMNI DE L’ACB

POLÍTICA
JORDI PUJOL CONFESSA HAVER
OCULTAT DINERS A ANDORRA

SOCIETAT
Vaga històrica de
mestres i duaners

2014 1,50 €

TRIBUNALS
LA MORT D’UN NADÓ A
L’HOSPITAL ACABA A LA BATLLIA

www.diariandorra.ad

L’IRPF esdevé una realitat
després que el Consell
General aprovi el 24 d’a-
bril el seu desplegament.
El Govern defensa que ai-
xí es completa el marc fis-
cal i es poden signar els
CDI amb els països veïns.

El Consell
General dona
llum verd a la
implantació
de l’IRPF

Destituït el
director de la
policia per l’afer 
de les escoltes

FISCALITAT

COSSOS ESPECIALS

Un jove intenta
tallar-li el coll a
un taxista i fuig
del país

SUCCESSOS

Joan Ramon Peralba.

PLa figura ha de servir
per completar el marc
fiscal i signar els CDI

52ADiari d’Andorra 30
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ADVERTÈNCIA
Les autoritats
financeres dels EUA
avisen de possibles
casos de blanqueig 

RESPOSTA
L’INAF intervé el
banc per garantir
l’estabilitat de la
plaça financera

Els germans Cierco amb directius de BPA, el dia de la intervenció.

Una nota dels Estats
Units marca l’inici de
la desaparició de BPA

ELECCIONS GENERALS DE L’1 DE MARÇ

PEls demòcrates també s’imposen a la majoria de parròquies en 
uns comicis comunals marcats per la derrota d’Unió Laurediana

DA obté la majoria absoluta 
per només disset vots a Ordino

Toni Martí i Antoni Fillet.

La FinCEN, ens del depar-
tament del Tresor dels
EUA, publica el 10 de
març una nota alertant
que BPA podria estar
blanquejant diners proce-
dents del crim organitzat.
L’INAF no triga a prendre
el control de l’entitat.

TRANSPORT
L’OPOSICIÓ VEÏNAL FRENA
L’HELIPORT A LA COMELLA

ECONOMIA
La manca d’empleats
indigna l’hoteleria

2015 1,50 €

CULTURA
ELTON JOHN PROTAGONITZA UN
INSÒLIT CONCERT A ANDORRA

www.diariandorra.ad

El president del govern
espanyol, Mariano Rajoy,
visita el Principat el 7 i 8
de gener per signar el
CDI, avalar els avenços en
matèria fiscal i donar su-
port a la negociació amb
la Unió Europea.

Rajoy visita el
país per signar
el conveni de
no doble
imposició

Escaldes es queda
24 hores sense
aigua per una 
forta tempesta

POLÍTICA

SUCCESSOS

L’aeroport torna 
a acollir vols
comercials trenta
anys després

INFRAESTRUCTURES

Rajoy i Martí.

PEl president espanyol
avala els avenços fets 
en matèria fiscal
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C. Bra. Riberaygua, 42, baixos · Andorra la Vella · Telèfon: 861 111

Us esperem per passar junts una bona estona
en un ambient càlid i familiar
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El fons JC Flowers guanya
la subhasta de Vall Banc

L’empresa Aigües del Pirineu cessa
l’activitat definitivament després de
l’escàndol derivat d’una contamina-

ció massiva. A Catalunya més de
4.000 usuaris de les garrafes d’aigua
Eden pateixen gastroenteritis.

AIGÜES DEL PIRINEU
TANCA LES PORTES PER

CONTAMINACIÓ MASSIVA

LA PLANTA D’ARINSAL HAVIA REOBERT EL 2013

Dos ciutadans albanesos
són detinguts el 16 de
desembre com a sospito-
sos d’una onada de roba-
toris en xalets. Els dos ho-
mes haurien comès uns
25 furts des de l’estiu.

Dos detinguts
per una onada
de robatoris
en xalets

SUCCESSOS

PSe’ls acusa d’haver
comès uns 25 furts en poc
més de quatre mesos

Èxit organitzatiu
de la Copa del
Món femenina
d’esquí

ESPORTS

ALTERNATIVA L’altre
candidat era la firma
britànica Socrates.

ADQUISICIÓ El grup dels
EUA acorda pagar un
màxim de 29 milions.

CLIENTS El nou banc
inicia la singladura
amb 25.000 usuaris.

NOVA ETAPA L’entitat
obre l’11 de maig
amb 129 empleats.

La seu central
de l’entitat Vall
Banc.

POLÍTICA
MATEU I ALCOBÉ PLEGUEN PER LA
RELACIÓ PROFESSIONAL AMB BPA

ÒBIT
Mor l’excònsol de la
capital Conxita Mora

2016 1,50 €

GOVERN
ÁLVAREZ MARFANY RELLEVA
FERRER AL MINISTERI DE SALUT

www.diariandorra.ad
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RELLIGATS MOLINÉ

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

Enquadernacions i daurats de tota mena

COMUNICACIÓ

Instal·lacions

Reparacions

Servei tècnic

Projectes de sonorització, megafonia

Projectes de telecomunicacions

Servei postvenda de les principals marques del mercat

Radiocomunicacions

PARTICULARS I EMPRESES

www.sionocomunicacio.com
Doctor Molines, 6, baixos Andorra la Vella ·  siono@andorra.ad · Tel.: 741 550 - Fax: 741 551
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CULTURA

PEl nou equipament obre les portes amb 
la mostra ‘Escenaris. De Monet a Estes’

Multitudinària
inauguració del Museu
Carmen Thyssen

Un moment de l’acte d’inauguració.

La declaració d’interès
nacional per part del Go-
vern de la plataforma es-
quiable de Soldeu porta
Joan Viladomat (Saetde) a
trencar amb Ensisa i ini-
ciar el procés de dissolu-
ció de Grandvalira. 

La plataforma
de Soldeu
desencadena 
la dissolució 
de Grandvalira

ESTACIONS

Joan Viladomat, president de Nevasa, societat explotadora de Grandvalira. 
Les protestes dels
CDR de l’Alt Urgell
bloquegen durant
hores l’N-145

COMUNICACIONS

L’ex-conseller delegat de
BPA Joan Pau Miquel surt
de la Comella, on ha pas-
sat 22 mesos en presó
provisional. La batlle ins-
tructora encausa els ger-
mans Cierco per la pre-
sumpta caixa B de BPA.

Miquel surt en
llibertat i la batlle
encausa els
germans Cierco 

‘CAS BPA’

Macron guanya les
presidencials i es
converteix en nou
Copríncep francès

POLÍTICA

Trencament a L’A per
la reforma comunal
FRACTURA L’aval de dos consellers
liberals a les lleis de competències 
i transferències escindeix el partit.

CONSELL Pintat, Montaner, Majoral,
Naudi i Camp passen al grup mixt i
Liberals es queda amb 3 consellers.

CANDIDAT Gallardo, cap de llista a
les nacionals després de ser l’únic a
presentar-se a les primàries.

TRIBUNALS
ARXIVADA LA QUERELLA CONTRA
JORDI CINCA PEL ‘CAS ORFUND’

PARRÒQUIES
Polèmic abatiment
d’un os a Naturlandia

2017 1,50 €

ESPORTS
COMMOCIÓ PER LA MORT
D’EMILI VICENTE ALS 52 ANYS

www.diariandorra.ad
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INFRAESTRUCTURES

PAndorra Telecom descarta la construcció perquè
les ofertes superen de molt el pressupost inicial

L’elevat cost fa caure el projecte The Cloud
PLa desviació mínima és de 12 milions d’euros, de
manera que l’obra s’enfilaria fins als 55 milions

La vista de la
primera causa de
BPA s’ajorna per
partida doble

TRIBUNALS

PACTE Després d’un any i mig d’incertesa, Saetde i Ensisa acorden mantenir la marca. INDEFINIT El contracte 
no estableix cap límit de durada. NOVETAT El domini ordinenc passa a ser propietat de Saetde i s’integra al grup. 

Grandvalira se salva 
i incorpora l’estació
d’Ordino Arcalís

Esquiadors a Grandvalira.

El centre esportiu dels
Serradells pateix el matí
del 22 de novembre un
aparatós incendi. El foc
afecta especialment la co-
berta de la piscina i obliga
a evacuar 150 persones.
No hi ha danys personals
però l’edifici queda tocat.

Ensurt per 
un incendi 
al centre
esportiu dels
Serradells

SUCCESSOS

L’incendi es va declarar cap a les nou del matí.

PCal evacuar 150
persones però no s’han de
lamentar danys personals

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!

SOCIETAT
DUES JORNADES DE VAGA CONTRA
LA NOVA LLEI DE FUNCIÓ PÚBLICA

URBANISME
La capital culmina la
reforma de Meritxell

2018 1,50 €

ÒBIT
L’ADVOCADA I POLÍTICA ROSA
FERRER MOR ALS 57 ANYS

www.diariandorra.ad
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ELECCIONS COMUNALS

PBons resultats de la coalició En Comú a la capital, Encamp i Ordino

Gili sorprèn a Escaldes i
terceravia recupera Sant Julià

Un despreniment
a la Portalada talla
la CG-1 i provoca
importants danys
al Punt de Trobada

SUCCESSOS

Primer Govern tripartit

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!

Joan Besolí i
Sandro Rosell,
absolts després de
dos anys en presó
preventiva

TRIBUNALS

VIATGE OFICIAL DEL CAP D’ESTAT

ELECCIONS Xavier Espot guanya 
el 7 d’abril però es queda amb onze
consellers i es veu obligat a pactar.

REPARTIMENT DA assumeix 
set ministeris, quatre els liberals 
i un Ciutadans Compromesos.

PACTE Les tres formacions blinden
el mandat i es comprometen a no
impulsar mocions de censura. 

El Copríncep francès, Emmanuel Macron, visita
Andorra el 13 i 14 de setembre amb l’acostament
del Principat a la Unió Europea, l’avortament i

les relacions bilaterals com a qüestions centrals
de la seva agenda. El cap d’Estat es mostra en tot
moment molt proper als ciutadans.

MACRON SEDUEIX EN
LA VISITA AL PAÍS

POLÍTICA
REUNIÓ DE TITULARS D’EXTERIORS
DE LA CIMERA IBEROAMERICANA

CULTURA
L’històric edifici del
Rosaleda, recuperat

2019

ESQUÍ
SOLDEU SUPERA AMB NOTA LES
FINALS DE LA COPA DEL MÓN

www.diariandorra.ad

DESPRÉS D’UNS COMICIS AMB SET LLISTES NACIONALS

1,50 €
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EL CORONAVIRUS CAUSA UN GRAN TRASBALS SANITARI, SOCIAL I ECONÒMIC

VÍCTIMES

L’any tanca amb
84 morts i prop
de 8.000 pacients
diagnosticats

RESTRICCIONS

Es decreta el
confinament i
s’atura l’activitat
no essencial

AJUDES

Les mesures per
pal·liar l’impacte
del virus sumen
225 milions 

VACUNACIÓ

Benazet anuncia
els primers
vaccins per al
gener del 2021

pandèmia mundial

CASOS 
TOTALS

84
7.361

MORTS

RECUPERATS

7.919

El Govern posa fi al llarg
procés sobre la llicència
del casino, i després d’estu-
diar el darrer recurs de
Jocs, SA, ordena al Consell
Regulador del Joc que au-
toritzi el projecte.

La societat
Jocs, SA, obté
finalment la
llicència per
obrir el casino

ECONOMIA

Detingut un
home de 31 anys
per l’assassinat
d’un empresari 
a Encamp

SUCCESSOS

COMERÇ
EL PUNT DE TROBADA TANCA
DESPRÉS D’UN LLARG LITIGI

2020 1,50 €

FINANCES
ANDORRA INICIA EL PROCÉS
D’ADHESIÓ A L’FMI

www.diariandorra.ad

La Covid provoca una
crisi sense precedents

Mor als 84 anys l’excap de Govern Òscar Ribas
PFigura clau de la vida política, va ser un dels pares de la Constitució i impulsor de l’ingrés a l’ONU

VA LIDERAR L’EXECUTIU EN QUATRE ETAPES

CULTURA
L’escriptor Antoni
Morell mor als 78 anys
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