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La proposta de llei sindical del PS fixarà
les condicions per exercir el dret de vaga

El text alternatiu acompanyarà l’esmena a la totalitat que el grup té previst presentar al projecte del Govern
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Gabriel Pérez / Andorra la Vella
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Diversos alts càrrecs del PS en una manifestació del Primer de Maig. ARXIU

Els punts

Text alternatiu
El PS prepara un text alternatiu a la
llei de llibertat sindical presentada
pel Govern, que s’acompanyarà
amb una esmena a la totalitat.

Necessitat de legislar
Els socialdemòcrates veuen impres-
cindible regular amb la nova llei el
dret de vaga que ja està reconegut
a la Constitució.

Un dret que
està reconegut
a la Constitució
però que no
està legislat
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Marsol diu que el grup liberal té
bona sintonia amb Albert Pintat

CONSELL GENERAL

Creu que “hi ha entusiasme” per la llei d’inversions estrangeres
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RESPOSTA DEL PS

Casals: «Serà difícil legislar sota
la pressió d’un conflicte»
b

I. C.
ANDORRA LA VELLA

Una vegada més, el
primer secretari del Partit
Socialdemòcrata
reclama el dret a vaga

La rèplica a les declaracions d’Enric
Tarrado en què opinava que el dret
de vaga, ara com ara, no és necessa-
ri, no s’han fet esperar. En roda de
premsa a la seu del Partit Social-
demòcrata ahir, el primer secretari
de la formació, Francesc Casals, va
donar resposta al líder de CDA+S21.
Segons Casals, «els drets no són ne-
cessaris o no en funció del moment,
sinó que com a drets s’han d’exercir,
ja que són reconeguts a la Constitu-
ció«. El socialdemòcrata va recordar
que des del PS es demana la regula-
ció del dret de vaga.

Una de les raons per les quals Ca-
sals fa la petició és perquè «és més
senzill resoldre un conflicte amb la
normativa ja establerta que no ha-
ver de legislar sota la pressió d’un
conflicte». «Aquest és un dels punts
que vol fer entendre l’Alternativa als
partits del centre i de la dreta del
Principat, tal com ho han entès a
tots els països d’Europa fa molts
anys», hi va afegir.

A més, també va parlar dels aco-
miadaments lliures i va indicar que
«la gent se sent coaccionada perquè
saben que en qualsevol moment els
poden acomiadar de la feina sense
cap motiu i no tenen força per de-
fensar els seus drets».

El primer secretari va qualificar
de «greu» no gaudir d’aquest tipus
de lleis a aquestes alçades, sobretot
«quan estem a punt de celebrar el
quinzè aniversari de la Constitució»,
va remarcar.

Pel que fa a la situació entre el Go-
vern i els sindicats, Casals va comen-
tar que «aquesta crispació ve per la
manca de diàleg per part de l’Execu-
tiu». I hi va afegir: «Si els funcionaris
es queixen, bons motius tindran». H

EDUARD COMELLAS

33 Els treballadors protesten durant la manifestació de l’1 de Maig.
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Dues joves de 19 i 22 anys 
van resultar diumenge feri-
des lleus com a conseqüència 
d’una topada entre dos ve-
hicles al centre de la capital, 
segons va informar ahir el 
servei de policia.

Els fets van tenir lloc quan 
faltaven cinc minuts per a les 
dotze de la nit, quan un Ran-
ge Rover, que circulava per 
l’avinguda Bonaventura Ribe-
raygua, va topar amb la part 
davantera d’un Seat León a 
la cruïlla amb el carrer de la 
Sardana. A causa l’impacte, 
els dos vehicles van desviar la 
trajectòria i van xocar amb la 
façana d’un immoble de cada 
carrer respectivament. Com a 
conseqüència del xoc van re-
sultar ferides dues noies, ocu-
pants del Seat León. 

dues joves de 19 
i 22 anys, ferides 
lleus en un xoc a 
andorra la Vella 

redaCCió 
AndorrA lA VellA

successos

El primer secretari del Partit 
Socialdemòcrata (PS), Francesc 
Casals, es va mostrar ahir crí-
tic amb el president del Centre 
Demòcrata Andorrà (CDA), 
Enric Tarrado, per haver asse-
gurat que el dret de vaga no és 
necessari en aquests moments. 
Casals va recordar que aquest 
dret està previst en la Constitu-
ció i va mantenir que “en cas de 
conflicte, és més fàcil resoldre’l 
si el dret de vaga està regulat”. 
Així mateix, el polític socialde-
mòcrata va reflexionar sobre 
el fet que “per poder exercir el 
dret de vaga i d’altres la gent 
no ha d’estar coaccionada i, per 
tant, l’acomiadament lliure s’ha 
de suprimir”.

esmena a la llei sindiCal
Així mateix, Casals va valorar 
de forma positiva que el grup 
parlamentari liberal hagi anun-
ciat que esmenarà parcialment 
la llei sindical per canviar el 
nombre d’afiliats que caldrà per 
poder crear un sindicat. “El mí-
nim fixat pel Govern ens sem-

bla una absurditat, ja que en un 
país de 80.000 habitants trobem 
poques empreses que tinguin 
més de 100 treballadors”, va 
comentar Casals. No obstant 
això, el primer secretari del PS 
va apuntar la manca de coordi-
nació entre l’executiu i el grup 
parlamentari, i va assegurar 
que “no és la primera vegada 
que passa, i això demostra que 
el Govern potser no consulta 
prou les lleis que presenta al 
seu grup parlamentari”.

negoCiaCions sindiCals
D’altra banda, Casals va qualifi-
car l’ambient que hi ha entre els 
sindicats de funcionaris i el Go-
vern de “detestable” i va assegu-
rar que “és gruixut que la policia 
digui que anirà directament a la 
Batllia, i això es podria evitar 
amb una legislació que marqués 
les línies d’actuació”. El primer 
secretari socialdemòcrata, que 
entén “que la gent estigui mo-
lesta amb les negociacions”, va 
reflexionar sobre el fet que “els 
funcionaris normalment han es-
tat dialogadors i sobta que una 
part es planti”. 

el Ps critica Tarrado i 
apunta la necessitat de 
regular el dret de vaga

m. m.
AndorrA lA VellA

lleis laborals

La caiguda d’una pedra va 
provocar dissabte passat que 
s’hagués de tancar el prat es-
portiu d’Andorra la Vella, si-
tuat al costat de l’aparcament 
Vinyes. Un cop fetes les veri-
ficacions escaients, la corpo-
ració ha conclòs que la pedra 
no prové de la zona d’escalada 
sinó d’una feixa que es tro-
ba per sobre d’aquesta zona. 
Aquest tancament provisio-
nal de les instal·lacions és ara 
aprofitat per fer els treballs de 
sanejament de la zona d’esca-
lada i el prat tornarà a obrir les 
seves portes el dia 30 d’aquest 
mes, a les cinc de la tarda.

El Comú d’Andorra la Vella 
va decidir el mateix dissabte 
després del despreniment tan-
car la instal·lació al públic fins 
que no es fes una inspecció de la 

paret i un sanejament posterior. 
Ahir mateix, a primera hora del 
matí, l’empresa responsable va 
fer la inspecció de la zona i va 
poder constatar que la pedra 
havia caigut d’aquesta feixa, i 
van començar a fer el saneja-
ment de la zona d’escalada, el 
qual normalment té lloc el mes 
de març. El Comú ha aprofitat, 
però, aquesta inspecció per fer 
ja els treballs de sanejament i 
garantir així la seguretat a la 
zona. Així, des d’ahir fins di-
lluns de la setmana que ve es 
duran a terme aquests treballs 
de sanejament i des del dijous 
dia 24 fins al dia 30 es faran els 

treballs de reparació del muret 
de la feixa. 

De fet, en constatar que el 
tros de pedra s’havia desprès 
d’aquest mur i no de la zona 
d’escalada, tal com inicial-
ment s’havia pensat, el Comú 
d’Andorra la Vella es va posar 
en contacte ahir mateix amb 
els propietaris d’aquesta feixa 
per comunicar-los que es farà 
la reparació. 

La pedra va caure a la tar-
da-vespre de dissabte a la part 
dreta de la zona d’escalada 
d’aquest prat esportiu. Un cop 
es va haver constatat aquest 
despreniment, s’hi van despla-
çar el servei de circulació, els 
bombers i l’operari de l’empre-
sa de vigilància de les instal-
lacions. Després de contactar 
amb el cap d’àrea del departa-
ment d’Esports, es va procedir 
a tancar la zona al públic.  

el prat esportiu es reobrirà 
el dia 30 d’aquest mes 

redaCCió 
AndorrA lA VellA

andorra la Vella

L’estació de Grandvalira ce-
lebra el dissabte i el diumenge 
que ve el Cap de setmana dels 
Nens, i ha organitzat diferents 
propostes per als més petits 
de casa entre els quals destaca 
que l’autèntic Mickey Mouse 
de Disney visitarà el domini 
esquiable. 

Tots els nens  que es despla-
cin a l’estació podran conèixer 
al personatge més emblemàtic 
de la factoria Disney i fer-se 
fotos amb ell. Aquesta és la 
primera vegada que l’autèntic 
Mickey Mouse abandona la 
seva residència a Disneyland 
per visitar els Pirineus, amb 
motiu del 50è aniversari de Pas 
de la Casa-Grau Roig. Durant 
aquest cap de setmana temàtic, 
tots els nens de fins a 11 anys 
tindran també forfet gratuït. 

Mickey Mouse 
visitarà aquest 
cap de setmana 
grandvalira

redaCCió 
AndorrA lA VellA

infància

> el roc que va 
caure procedia 
d’una feixa que 
és sobre la zona 
d’escalada


