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ROSA FERRER,
CIUTADANA IMPLICADA
L’excònsol major de la capital

Rosa Ferrer va ser una de les

assistents, juntament amb Jordi

Minguillón, a la reunió de poble 

que Liberals d’Andorra va cele-

brar dijous passat al vespre a

Andorra la Vella. Al torn de pre-

guntes va ser un dels que van al-

çar la mà per interessar-se per la

situació del pla d’urbanisme par -

roquial. 

UNA ‘CHEERLEADER’ PARTICULAR
L’amistós que va celebrar el VPC Andorra la setmana pas-

sada amb el Tarragona va tenir, als temps morts, una ani-

madora molt particular: un dels jugadors de l’equip, que

era el protagonista del seu comiat de solter.

“DAVID BARÓ
CÒNSOL MAJOR DE LA MASSANA

EM VAN PRESENTAR EL PROJECTE
D‘‘INTERIORS’ I EN 4MINUTS VAM VEURE
QUE HAVIA D’ESTAR A LES FONTETES

uatre joves
van posar el
punt final a
una etapa
impor tant
dijous pas-
sat. Van fi-

nalitzar la formació amb el cos de
voluntaris per la natura, amb l’en-
trega de diplomes que es va fer a
la Massana. Clouen un període
carregats amb un bagatge acredi-
tat en jardineria, gestió forestal i
ramaderia. Durant set mesos han
realitzat un gran treball de camp,

fent actuacions en l’enjardina-
ment de diferents zones com l’Es-
cola de Meritxell, la plaça de l’Es-
glésia o els Cortals d’Encamp.

El cos de voluntaris per la natu-
ra és un projecte creat pel comú
de la Massana que té com a objec-

tiu formar joves d’entre 16 i 20
anys que ni estudien ni treballen. 

Dels quatre joves que han aca-
bat, tres volen entrar ara al mercat
laboral i un vol continuar estu-
diant. Des del comú massanenc es
reconeix que el nombre d’alum-
nes d’enguany ha estat reduït en
comparació amb les tres edicions
anteriors (la mitjana dels que aca-
baven era d’entre vuit i deu), però
també subratllen com a punt po-
sitiu que ha permès una atenció
més personalitzada sobre els
alumnes.

Forjats per al futur

Q

tres volen entrar al mercat laboral i un vol continuar estudiant.

EDUARD COMELLAS

PEls voluntaris
per la natura han
finalitzat el curs
amb èxit

i

PROTEGIR LES IDEES
L’hivern ja s’acosta! I més val

que ens agafi amb l’armari ben

equipat, també per protegir el

cap del fred. Preu: 14,99 € 

Parfois (CCA)

PER A AMANTS DE LES
FLORS
La bossa, de Marc Jacobs, té

flors grans a la base i petites

a la part superior. Preu:

224,22 €. Alex Boutique

PER ALS PRIMERS ÀPATS
Algunes farinetes no són fàcils,

però si es fan en aquesta trona,

l’estil no faltarà. Amb un estam-

pat de batuts ben alegre. Preu:

146,40€ €. Rock&Baby

ORDINADOR PROTEGIT 
Una motxilla dissenyada es-

pecialment per dur-hi el por-

tàtil De la marca Targus.

Preu: 60,45 € 

Pyrénées

IL·LUMINACIÓ ATARONJADA 
Aquesta làmpada s’anomena

Mandarina i donarà un toc afrui-

tat a l’habitació. Consulteu preu

de venda. Gea Casa

OLOR EUFÒRICA 
De la marca Calvin Klein, és la

nova Deep Euphoria. Diuen que

és per a dones “poderoses i

deshinibides”. Preu: 35,65 € 

Perfumeria Julia

dees


