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�CARLEMANY Av. Carlemany, 83

Tel.: 805 444  Andorra la Vella.

�DEL PAS  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

Santoral: Manel i Ismael.

Engolasters. Escaldes-Engordany 1.637 m

Prat Gran. Escaldes-Engordany 1.080 m

Aparcament P32 A. Andorra la Vella 980 m

Font: www.aire.ad

Dades recollides a 
les 13.00 hores d’ahir

Excel·lent

Bona

Regular

Deficient

Dolenta

QUALITAT 
DE L’AIRE

SOL. El dia es preveu ben assolellat i acompanyat de molta
calor a tot el país. En altitud, vent de nord-oest de 20 a 30
quilòmetres per hora. Les temperatures màximes arribaran a
33 graus a Andorra la Vella, de 25 a 26 a 1.500 metres i a
19 al Pas de la Casa. Al migdia, la isoterma de zero graus se
situarà a 4.800 metres. 

AVUI

PREVISIÓ

Barcelona
Mínima: 23ºC
Màxima: 27ºC

París
Mínima: 10ºC
Màxima: 24ºC

Madrid
Mínima: 22ºC
Màxima:   38ºC

Lisboa
Mínima: 20ºC
Màxima:   35ºC

Demà
Mínima: 15ºC
Màxima: 32ºC

Dilluns
Mínima: 15ºC
Màxima: 30ºC

Dimarts
Mínima: 15ºC
Màxima: 30ºC

15ºC
32ºC

VARIABLE. La jornada
serà variable a bona part
d’Europa, amb intervals de
núvols. A Itàlia, Suècia, Ale-
manya, Àustria i Croàcia, pos-
sibilitat de tempestes. Sol al
Regne Unit i a Grècia.

www.diariandorra.ad

COMENTARIS

TOP 
Divendres, 16 de juny del 2017

Dissabte, 17

EL SEMÀFOR

Josep Peralba 

L’entitat financera s’ha implicat de
nou en la Trobada Empresarial del
Pirineu, que enguany ha abordat es-
tratègies per adaptar-se als canvis. 

Jordi Guillamet

L’Insitut d’Estudis Andorrans és
part fonamental de l’organització
del Congrés d’Història dels Piri-
neus, que va arrencar ahir. 

Director de l’IEA

Cons. delegat Crèdit Andorrà

PERLA DEL DIA

Ni cap altre país 

Cap de Govern

Vostès coneixen
l’Andorra actual, però
Andorra no ha estat
sempre així”

«

Estrelles:        -09 12

Plus C. R. Jòquer 

LOTERIES

LOTO 6/49 14/06/2017

4 11 24 30 34 36

PRIMITIVA 15/06/2017

03 07 11 20 22 30

16 21 31 33 39 42

GROSSA PRIMITIVA 11/06/2017

02 03 13 29

EUROMILLONES 16/06/2017

15 17 38

ONCE 16/06/2017

77126

TRIO 16/06/2017

1 2 4

C. R. 41 9

C. R. 12 1

R. 0

ONCE 7/39 15/06/2017

03 06 18 25 28 32 36

R. 03

0 8 6 595899

43

BONOLOTO 16/06/2017

41 42

Dubtes sobre la versió oficial de la mort de l’os
�YOGI BEAR Els recursos que s’utilitzen per manipular el personal van

des de la mentida flagrant fins a la simple omissió d’informació, passant

per les veritats a mitges, la propagació de rumors o la desinformació, sin-

cerament, els nostres representants polítics no ens representen...

�PUNT D’INFLEXIÓ Si es pensa únicament en termes de negoci i es té

present el rebuig ciutadà creixent als tancats d’animals, ha arribat el dia de

clausurar el parc d’animals.

�CARLES Pareu ja de plorar per aquesta bèstia. Els de DA defensem els

andorrans i per això s’havia de matar aquest animal que posava en perill

les nostres dones i els nostres fills. Crec que han fet molt bé matant-lo.

Qualsevol bon patriota hauria fet el mateix. Qui no estigui content ja sap

on és la frontera.

�F DE F Només tinc una paraula per definir l’actuació dels agents del

parc: “Vergonya.” Avui en dia no fa falta matar cap animal per a res, hi ha

dards per adormir, i no em crec gens cap de les versions que ens estan in-

tentant colar...

�ESTEVE Boicot a Matalandia!

�EQUIP DE COMUNICACIÓ DEL COMÚ La meva més sincera en-

horabona a l’equipàs de comunicació del comú de Sant Julià. Cinc per-

sones en nòmina i quan s’ha de comunicar alguna cosa són incapaços

d’organitzar una comunicació ràpida i eficaç.

�JULIÀ Sr. Vila, no el penso votar més: i ara jo què li dic a la meva neta

quan em pregunti pel Torb?

Dubtes sobre la
versió oficial de
la mort de l’os

La informació sobre la mort a
trets de l’os Torb a Naturlandia
va ser per tercer dia consecutiu
la més seguida i comentada. 

LA MÉS VISITADA

36 comentaris

5.112 entrades


