
Saetde admet que
cal una fórmula
per avenir-se 
amb el comú 

ESQUÍ PÀGINA 9

L’accionista majoritari de Saetde,
Joan Viladomat, està d’acord amb
la proposta plantejada pel cònsol
menor d’Encamp que cal trobar
una fórmula per evitar conflictes
entre la societat que gestiona Pas
de la Casa-Grau Roig i el comú.
Tanmateix, va indicar que s’ha
d’estudiar a fons la possibilitat de
quedar-se les accions de la cor-
poració a canvi d’un increment
del cànon.
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POLÍTICA

El PLA massanenc vol Joan
Gabriel de cap de llista 
BPÀGINA 11

LA MASSANA
EL GOVERN PREVEU QUE EL
CENTRE DE SALUT ESTIGUI
ENLLESTIT AL JUNY
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“L’elecció em confirma
que em dec a Andorra” 
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LA COPA D’EUROPA MASCULINA APROVA PÀGINA 33

PResponsables de la Federació Internacional
elogien la qualitat tècnica de la pista de l’Avet

La FIS confirma que
el Principat acollirà el
2012 la Copa del Món

SFG

Si els terminis previstos es com-
pleixen, a final del mes que ve els
extreballadors de Radio Andorra
podrien cobrar el que se’ls deu.
Això és producte de la signatura,
ahir, d’un conveni que va ser qua-
lificat d’“històric” pels dos prota-
gonistes de la rúbrica, els minis-
tres Meritxell Mateu i Miguel
Ángel Moratinos.

El conveni de
Radio Andorra
permetrà als
extreballadors
cobrar al març
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PMateu i Moratinos firmen
a Madrid un acord que
qualifiquen d’“històric”

El comitè permanent del Partit
Liberal va assegurar ahir que la
posició mostrada pel Partit So-
cialdemòcrata pel que fa a l’afer
del contracte Minoves evidencia
el “nerviosisme” del PS i la man-
ca “d’idees positives per als ciuta-
dans”. La direcció liberal va acu-
sar el principal adversari d’acudir
a la “política del cop baix” i el
“mal humor” per desprestigiar el
ministre de Cultura.

Els liberals acusen
el PS de fer “política
del cop baix” amb el
‘contracte Minoves’
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MOTIU El president de la República considera que s’ha de replantejar la situació perquè el Principat és un paradís
fiscal a la llista de l’OCDE. ALTRES França també pretén canviar els vincles que manté amb Mònaco i Luxemburg.

Sarkozy alerta que revisarà
les relacions amb Andorra
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