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E
l conseller general de So-
cialdemocràcia i Progrés 
(SDP) i president del Grup 
Parlamentari Mixt, Jaume 

Bartumeu, es va reunir ahir a París 
amb Pascal Saint-Amans, director 
del Centre de Política i Administra-
ció Fiscals de l’OCDE. Durant la tro-
bada, Bartumeu va defensar la ne-
cessitat d’encaminar-se cap a l’in-
tercanvi automàtic d’informació 
financera amb finalitats tributàri-
es, mitjançant l’anomenada Nor-
ma Comú de Comunicació d’Infor-
mació o NCC, de l’OCDE.

El líder d’ SDP va aprofitat la reu-
nió mantinguda amb Saint-Amans 
per exposar-li que el seu grup parla-
mentari i la seva formació política 
defensen la participació d’Andor-
ra en l’evolució internacional cap 
a l’intercanvi d’informació amb fi-
nalitat tributària. En aquest sentit, 
SDP va assenyalar a través d’un co-
municat que consideren que la sig-
natura per part del Principat de la 
nova norma global promoguda per 
aquest organisme hauria de fer-se 
amb prou garanties que «places fi-
nanceres competidores no man-
tinguin obertes escletxes que supo-
sin que no tothom pot competir en 
igualtat de condicions en un mer-
cat financer global». 

QÜESTIÓ D’ESTAT / Durant la reunió va 
exposar a l’alt càrrec fiscal de l’OC-
DE que el seu grup parlamentari i 
SDP consideren una qüestió d’estat 
«el reforçament de la credibilitat 
internacional, la qualitat i la com-
petitivitat del sistema financer an-
dorrà».

 En la mateixa línia, Bartumeu 
va recordar que durant el seu man-
dat de cap de Govern es van nego-
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33 El president del grup mixt amb el director de política fiscal de l’OCDE, Pascal Saint-Amans, ahir.

Bartumeu defensa la 
màxima transparència fiscal
El líder d’SDP explica a Saint-Amans de l’OCDE el compliment dels deures per part d’Andorra 
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33 Congrés dels diputats espanyol.

Els polítics espanyols confien que 
Andorra col·labori amb la justícia  

Diversos diputats espanyols van ex-
pressar ahir la seva confiança que 
Andorra col·labori amb la justícia 
espanyola en tot el que fa referèn-
cia al ‘cas Pujol’.

En declaracions als mitjans de co-
municació al Congrés a Madrid, el 
diputat del PP, Vicente Martínez Pu-
jalte, va assenyalar que al segle XXI 
cap país, «per petit que sigui» pot ne-
gar-se a ser transparent amb els al-
tres en el compliment de les lleis. «És 
inadmissible», i sobretot «en un ter-
ritori com Europa», va afegir.  Andor-

ra «ha de col·laborar i les entitats fi-
nanceres també», va dir.

SOCIALISTES / Per la seva banda, el so-
cialista Joan Rangel es va mostrar 
convençut que el Principat «és un 
país seriós» i per tant «col·laborarà», 
com estableixen els acords interna-
cionals que ha subscrit. 

PNB / Des del PNB, el diputat Pedro 
Azpiazu va anar més enllà i va asse-
nyalar que no haurien d’existir els 
paradisos fiscals, «i molt menys a Eu-
ropa», i va manifestar que cal fer que 
desapareguin completament si es 
vol guanyar «una miqueta en credi-
bilitat en democràcia a Europa».
 

UPYD / També Irene Lozano, d’UPyD, 
va apel·lar a la necessitat que Andor-
ra cooperi en assenyalar que la col-
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No dubten del 
compliment dels 
tractats internacionals

REFORÇAMENT DE LA CREDIBILITAT INTERNACIONAL 

laboració internacional en la lluita 
contra la corrupció i l’evasió fiscal 
«ha d’anteposar-se» a qualsevol me-
na d’opacitat i al secret bancari. Lo-
zano també va subratllar que la com-
pareixença de Pujol al Parlament de 
Catalunya hauria de ser obligatòria.

REUNIÓ RAJOY-MARTÍ / Justament la set-
mana vinent està prevista la reunió 
entre el cap de Govern, Toni Martí i el 

seu homòl·leg espanyol, Mariano Ra-
joy. Tot i que des de l’Executiu s’insis-
teix en què es tracta d’una reunió ru-
tinària a ningú se li escapa que el cas 
Pujol estarà sobre l’agenda dels dos 
mandataris o, si més no, serà abordat 
en algun moment de la trobada. El 
missatge és contundent des de les au-
toritats andorranes: en cap cas l’afer 
pot ser un entrebanc per poder tan-
car el CDI amb Espanya. H

ciar i signar amb 18 estats, entre el 
mes de setembre del 2009 i el mes de 
febrer del 2010, uns acords d’inter-
canvi d’informació prèvia demanda 
que van ser establerts a partir de les 
bases definides per l’entitat.  

TRANSFORMACIONS / El conseller ge-
neral de Socialdemocràcia i Progrés 

va mantenir la trobada per reiterar 
a Saint-Amans que l’estat andor-
rà ha dut a terme «una important 
transformació de les normes regu-
ladores de l’activitat econòmica i fi-
nancera durant el curt període que 
va del 2009 a l’estiu del 2014» i alho-
ra avançar en la consolidació del pa-
ís com a plaça financera.

GOVERN INFORMAT / Per la seva banda, 
fonts del Ministeri d’Exteriors van 
explicar que el Govern estava assa-
bentat de l’encontre entre Bartu-
meu i Saint-Amans i que el mateix 
entra «dins de la normalitat», alho-
ra que van celebrar que «en aquests 
temes hi hagi la màxima concerta-
ció» entre el Govern i l’oposició. H

CONSELL GENERAL

El proper dilluns, 1 de setembre, 
la seu del Consell General aco-
llirà la inauguració del Curs Na-
cional d’Educació en Drets Hu-
mans, organitzat per AINA i amb 
el suport del Consell d’Europa i 
el Govern d’Andorra. 

L’acte, presidit pel síndic ge-
neral Vicenç Mateu, comptarà 
amb la participació de la minis-
tra d’Educació i Joventut, Roser 
Suñé, del cap d’Educació i For-
mació al Departament de Joven-
tut del Consell d’Europa, Rui Go-
mes, i del director d’Aina, Mn. 
Ramon Rossell.

Es tracta d’una formació diri-
gida a persones actives en l’àm-
bit de l’educació i dels drets hu-
mans. El curs compta amb la par-
ticipació de líders de joventut, 
treballadors d’institucions res-
ponsables de joventut, educa-
dors (professors, monitors d’es-
plais...) i persones involucrades 
en l’àmbit dels drets humans 
d’Andorra, Catalunya i València.

L’Educació en Drets Humans 
(EDH) és l’enfocament educatiu 
participatiu dirigit a promoure 
una cultura respectuosa amb els 
drets humans. Es tracta d’aque-
lles activitats (tallers, cursos, 
experiències, sensibilització...) 
a través de les quals s’aprèn so-
bre els drets humans. En con-
cret també es parlarà de temes 
com ara adquirir habilitats per 
defensar-los i desenvolupar acti-
tuds de respecte, igualtat i digni-
tat. S’entén l’EDH, com una gran 
contribució per a la transforma-
ció cap a una societat més justa, 
democràtica i solidària.

Els objectius del taller són fa-
miliaritzar els participants amb 
el concepte d’educació en drets 
humans i donar-los eines per ac-
tuar. El taller compta amb el su-
port del Consell d’Europa i del 
Govern d’Andorra.  H

Curs Nacional 
d’Educació 
en drets 
humans  
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Climent SOLSONA BONAVENTURA
Ens deixà el 26 d’agost del 2014 als 60 anys a Getxo-Biscaia.

La família rebrà el dol durant tot el dia d’avui, 
a les noves sales de vetlla d’Andorra la Vella.

- Carrer Prat de la Creu, 58-60

La missa funeral tindrà lloc a l’Església parroquial de Sant Esteve
d’Andorra la Vella, demà dissabte 30 d’agost a les 11 del matí.

Marian Sanchiz


