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�PASTEUR  Av. Meritxell, 84

Tel.: 800 970  Andorra la Vella.

�DE LES PISTES  El Pas de la Casa.

A partir de les 12 de la nit, només es dispensa-

ran medicaments amb recepta mèdica urgent.

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

PERLA DEL DIA

Esperem que els efectes no si-
guin com els de la metàfora.

President del grup liberal

L’ambient [a
l’hospital] és una
bomba de rellotgeria
a punt d’explotar”

«

EL SEMÀFOR

Maria Silveira

La representant del museu portu-
guès ha instal·lat una exposició
sobre l’art lusità dels segles XIX i
XX al Museu del Tabac.

Museu do Chiado

Miquel Nicolau

La Universitat d’Andorra impulsarà
la creació de la xarxa d’universitats
de petits estats europeus, que va
començar a caminar ahir.

Rector de l’UdA

Santoral: Medir.

Dades recollides a 
les 13.00 hores d’ahir

QUALITAT 
DE L’AIRE

CLARIANES. Les precipitacions s’aniran dissipant al co-
mençament del dia, deixant pas a clarianes cada vegada
més àmplies i duradores. A la tarda, malgrat que el cel es
tornarà a tapar, no s’esperen precipitacions. Als cims, vent
d’oest de 30 a 40 quilòmetres per hora. Temperatures màxi-
mes properes a 11 graus a Andorra la Vella, de 7 a 8 a
1.500 metres i de 2 al Pas de la Casa. Al migdia, la isoter-
ma de zero graus se situarà a 2.100 metres. 

AVUI

PREVISIÓ

Barcelona
Mínima: 12ºC
Màxima: 17ºC

París
Mínima: 1ºC
Màxima: 9ºC

Madrid
Mínima: 6ºC
Màxima:   11ºC

Lisboa
Mínima: 13ºC
Màxima:   15ºC

Demà
Mínima: 3ºC
Màxima: 11ºC

Dilluns
Mínima: 3ºC
Màxima: 10ºC

Dimarts
Mínima: 3ºC
Màxima: 10ºC

3ºC
11ºC

VARIABLE. Continuen les
precipitacions a Suècia, Fin-
làndia, Holanda, Illes Britàni-
ques, Suïssa, França, Espa -
nya, Portugal i Itàlia. Clarianes
a Noruega, Alemanya, Dina-
marca i Alemanya.
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El Govern gravarà els pisos buits sense justificació
�COMUNISTA Això no incentivarà la construcció, millor deixar els diners al
banc. Ara a veure si s’obligarà a llogar les habitacions buides de les nostres
cases, si tens dos cotxes potser també un l’hauràs de llogar.
�ANDORRÀ Som un país petit on el 80% dels treballadors som mileuristes.
S’han de posar lleis o decrets als preus abusius dels lloguers o es perdrà
l’estabilització del país. El Govern amb el suport de l’oposició ha de fer amb
urgència lleis que afavoreixin el 95% de la població.
�PROPIETARI Sr. ministre, això no s’aguanta per enlloc, els propietaris de
pisos o cases ja han pagat les seves taxes. Faci un altra proposta, que el
Govern es faci càrrec dels impagats, de les demandes a la Batllia, que la reso -
lució pot tardar 6 mesos, de les destrosses, de les denúncies per mala con-
vivència, etcètera, i ja veurà si en trobarà de pisos.
�COQUELICOT Si rebaixen la durada dels lloguers els propietaris aprofi-
taran per pujar el pis un 20%, un 30% o el doble (com està pasant ara), cada
vegada que acabi el contracte. Una possibilitat seria que encara que s’acabi el
contracte no puguin pujar més de l’IPC.
�PEPE Vendre fum, això és el que fan. La majoria de les parròquies no tenen
el cadastre fet i la que ho té fet, no vol donar les dades a Govern per por que
se sàpiga de veritat quants habitants hi ha. Només cal veure com va funcionar
l’IRNR, declaraves els pisos que volies i els altres no i no passava res perquè
no es podia controlar. Es nota que arriben les eleccions i ara a veure qui la diu
més grossa per guanyar vots...
�MARIA Hi ha un problema gran, manca d’oferta de pisos, per la gent que
ve a treballar aquest és un problema greu. Per altra banda, hi ha moltíssims
pisos buits. Una solució és posar tots aquests pisos buits al mercat.
Com ho fas? Com incentives la gent que posi els pisos al mercat? Posant una
taxa... Andorra no és el primer país que ho fa i funciona.
Si algú té alguna idea millor que la proposi.  
�NO HO ENTENC Si jo tinc un pis en propietat i pago els meus impostos i el
vull tenir buit és el meu problema. No entenc per què Govern ens pot obligar
a llogar-lo. Que ens pagui Govern el lloguer. Amb els meus diners puc fer el
que jo vulgui. I si el vull tenir buit i anar un cop l’any, què passa, no ho puc
fer? No anem bé! Estem en un país democràtic i lliure. Si no, malament!
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COMENTARIS

TOP 

Govern imposarà una
taxa als pisos buits

Les mesures per incentivar la
sortida de pisos al mercat de
lloguer va ser el més comentat.

LA MÉS COMENTADA

LA MÉS VISTA

14 comentaris

Un guia mor a causa
d’una allau a Arcalís

L’allau que va provocar la mort
d’un guia de muntanya va ser la
notícia més llegida d’ahir.

3.790 visites

Plus C. R. Jòquer 

LOTERIES

LOTO 6/49 28/02/2018

2 12 14 26 37 38

PRIMITIVA 01/03/2018

06 09 17 22 28 36

21 28 30 37 43 45

GROSSA PRIMITIVA 25/02/2018

03 04 30 39

EUROMILLONES 02/03/2018

02 07 34 45 48

ONCE 02/03/2018

10033

TRIO 02/03/2018

7 8 4

C. R. 07 1

Estrelles:        -01 12

C. R. 39 8

R. 5

ONCE 7/39 01/03/2018

02 06 11 21 23 25 37

R. 05

9 24 3 243574

40

BONOLOTO 02/03/2018

Engolasters. Escaldes-Engordany 1.637 m

Prat Gran. Escaldes-Engordany 1.080 m

Camí Prada Casadet. Andorra la Vella 1.002 m
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