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La Setmana de caça de l’isard co-
mençava ahir amb bon peu. Mal-
grat les tempestes que van caure
la nit de dissabte, els caçadors es
mostraven satisfets del  resultat
de la primera jornada de la cita
cinegètica per excel·lència. “Ahir
va ploure moltíssim i això ha ani-
mat els isards a sortir durant el
dia”, explicava Josep Maria Caba-
nes, president de la Federació
Andorrana de Caça i Pesca.

Malgrat que reconeix que no
van sentir gaires trets durant la
jornada, Cabanes considera que
el dia va ser fantàstic, gràcies a la
bonança del temps, que es va es-
clarir després de les pluges de la
nit. “Al meu grup no hem caçat
cap animal, però hem pogut veu-
re’n de joves”, narrava, “com a mí-
nim hem fet unes fotografies fan-
tàstiques”.  

Amb tot, el responsable de la
Federació de caça assenyala que
és normal certa moderació dels
caçadors durant els primers dies,
ja que tothom espera a trobar els

millors animals. “Cada grup té les
seves anelles i les vol aprofitar
amb els exemplars que més ho
valguin”, puntualitzava.

Pel que fa a les incidències, té
constància d’algun problema en
el control dels banders, malgrat
no poder precisar què ha passat
exactament. “Som mig miler de
caçadors reunits en un sol lloc, és
normal que alguna persona co-

meti alguna infracció”.
La Setmana de caça de l’isard

d’enguany permet caçar 168
isards, una xifra alta, arran del
bon estat de la cabana, i reuneix
des de diumenge 556 caçadors.
Les dades suposen un increment
tant del nombre d’exemplars que
es poden matar, l’any passat van
ser només 96, com de caçadors,
19 més que el 2018.

Els ruixats, combinats amb el sol de diumenge, feien sortir els animals

Els caçadors, satisfets amb
l’inici de la Setmana de l’isard
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ESOCIETATAPOCS TRETS DURANT LA PRIMERA JORNADA
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BANDORRA LA VELLA. El con-

ductor traslladat dissabte a la

Vall d’Hebron després de patir

un accident a Coll de Nargó se-

gueix molt greu, segons informa

el departament de premsa de

l’Hospital. Al sinistre hi havia 3

motos més implicades, dues

andorranes i 1 austríaca.

El motorista ingressat a
Barcelona segueix greu

BSANT JULIÀ DE LÒRIA. Inno-
vation and Technology orga-
nitza El blockchain a les em-
preses, una conferència que
explicarà els aspectes bàsics
d’aquesta tecnologia amb la
participació d’experts. L’acte
tindrà lloc el dia 19 al Centre
de Congressos Lauredià.

Experts expliquen 
el ‘blockchain’

BANDORRA LA VELLA. Andorra Telecom va advertir amb un tuit d’u-
na nova estafa per robar dades. Segons la companyia, alguns clients
han rebut un missatge SMS amb un enllaç que els indica que l’han
de prémer per tal de validar el seu número de WhatsApp. Advertei-
xen que es tracta d’un engany i no recomanen clicar a l’enllaç, ja
que es tractaria d’una tàctica de pishing o robatori de dades.

Andorra Telecom avisa d’un engany per robar dades

en breu

El Col·legi d’Economistes d’Andorra, en col·laboració amb el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, organitza un curs de Tresoreria.

Dirigit a responsables de tresoreria, caps d’administració i directors inancers que, dins de les seves funcions habituals, s’hi trobi el tracte amb entitats 

inanceres i desitgin aprofundir en el coneixement dels diferents productes inancers, la gestió de la tresoreria en el si de l’empresa i la negociació amb 

les entitats inanceres.

Dates i horaris: · Dijous 26 de setembre del 2019, de 15 a 20 h.

   · Divendres 27 de setembre del 2019, de 9 a 14 h.

   · Dijous 3 d’octubre del 2019, de 15 a 20 h.

   · Divendres 4 d’octubre del 2019, de 9 a 14 h.

Lloc: sala d’actes del BancSabadell d’Andorra, Av. del Fener, 7 (placeta interior) AD500 Andorra la Vella

Inscripcions: Enviar full d’inscripció i còpia de l’ingrés bancari a c.o.e.a@andorra.ad

             Telèfon de contacte: + 376 809 030 (de dilluns a divendres de 9 a 18 h)

C.S. 110, Edifici Codi, Aixovall, AD600 Sant Julià de Lòria · Telèfon: (00376) 74 10 10

Del 17 al 19 de setembre


