
CRIDA Convoca andorrans no residents a Espanya i residents al país amb compte a l’entitat. MOTIU La petició es
basa en la prevenció del blanqueig. CONSEQÜÈNCIA Si no ho motiven en un mes, els diners quedaran bloquejats.

CaixaBank insta 5.000 clients
a justificar els seus ingressos

PÀGINA 3

La Batllia desestima
la demanda dels
Viladomat per la
plataforma a Soldeu

JUSTÍCIA PÀGINA 13

El projecte té com a gran atracció
la creació d’un edifici singular, la
concepció del qual ha estat encar-
regada al despatx d’arquitectura
Foster and Partners i que estaria
ubicat al Clot d’Emprivat, just al
costat d’Illa Carlemany, en un ter-
reny actualment descampat que
connecta amb la rotonda de la
Dama de Gel. A l’edifici hi hauria
un hotel de 5 estrelles, espai de
botigues, sala de concerts i de joc.

La sala administrativa del Tribu-
nal de Batlles considera que la
declaració d’interès nacional per
part del Govern de la construcció
d’una plataforma esquiable al
peu de la pista Avet de l’estació de
Soldeu i el d’un aparcament soter-
rat està “ajustada a dret”. Els ger-
mans Viladomat, que van pre-
sentar la demanda, tenen 13 dies
hàbils per recórrer contra la sen-
tència en primera instància.

Cirsa invertira 150
milions al casino
amb un edifici de
Norman Foster

ECONOMIA PÀGINA 6
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PÀGINES 25 i 26
BÀSQUET ACB LLIGA ENDESA JORNADA 21 

e s p o r t s

Cinquena victòria seguida del MoraBanc
PEls andorrans igualen a Tenerife la millor rarxa de triomfs seguits de la primera etapa a la Lliga ACB
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IBEROSTAR TENERIFE

78
MORABANC ANDORRA

No demanaran les 35
hores per al sector privat 

SINDICATS PÀGINA 8

DILLUNS, 5 DE MARÇ DEL 2018 ANY XXVII NÚMERO 9.400 1,30 €

COMERÇ PÀGINA 14

EL PUNT DE TROBADA FARÀ LA
MARXA TINGUI PERMÍS O NO

“Sense el ‘sector Pintat’ hi pot
haver més opcions de pacte”

Víctor Naudi PÀGINA 10
CONSELLER GENERAL D’SDP

www.diariandorra.ad


