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Centenars de persones celebren el Dia de la
Constitució amb l'actuació dels esbarts
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Els esbarts del país han aplegat aquest dijous centenars de persones al vestíbul
del nou edifici del Consell General per celebrar el Dia de la Constitució i el seu
vintè aniversari.
Cada cos de dansa ha ofert alguna de les seves especialitats per contribuir a la
jornada participativa organitzada pel Consell. Els assistents han aprofitat per
visitar tant les instal!lacions de la nova seu parlamentària, com les estances de la
Casa de la Vall, on han pogut prendre part de visites guiades per conèixer la
història de la institució. Els actes d'aquest dijous seguiran amb el concert de
l'ONCA al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, la calçotada d'Encamp i la
tradicional sessió de Consell General, amb posterior recepció.
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CISA - XALET A ESCALDES - ENGORDANY
Habitatges - Xalet adossat a la part alta de Sa Calma de
400m" habitables distribuïts en tres plantes. Accés p...
CISA - ÀTIC A ARINSAL
Habitatges - Àtic a Arinsal, a cinc minuts de les pistes
d'Arinsal, totalment moblat. Un dormitori doble amb arm...
CISA - APARTAMENT A ARINSAL ( LA MASSANA )
Habitatges - Apartament molt acollidor situat en una zona
residencial d'Arinsal. Consta de dos dormitoris dobles,...
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