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un àpat per celebrar la gastonomia francesa
arreu del món

RESTAURANTS PARTICIPANTS

Cafeteria
   de Govern

SDP aposta per reformar la Cons-
titució per tractar “amb més pro-
funditat” la revisió de les compe-
tències, de la Llei electoral, el dret
a l’avortament o el dret a vot dels
residents a les comunals. Es trac-
taria, amb motiu del 25è aniver-
sari de l’aprovació de la Carta
Magna, l’any que ve, d’“endegar
un debat amb temps, amb sere-
nor, per tal d’actualitzar la Consti-
tució”, va explicar ahir en roda de
premsa el conseller general Víc-
tor Naudi. 

El parlamentari va recalcar que
“és una bona Constitució, asse -
nyada i equilibrada”, però va la-
mentar que el cap de Govern, To-
ni Martí, “no l’acaba de
respectar”. A parer seu, l’executiu
ha “trencat l’equilibri institucio-
nal” no incloent el Consell Gene-
ral des del principi en la reforma
de la Llei de competències i
transferències –que SDP veu com
“una falta de respecte”–. “La
Constitució està ben feta però
Martí no se l’acaba de creure”, va

etzibar Naudi, alhora que va acu-
sar el cap de Govern de “trencar
el consens i saltar-se els compro-
misos” per “acabar fent una refor-
meta”. 

Els socialdemòcrates van car -
regar contra la reforma del model

perquè revisa les transferències
sense haver revisat les competèn-
cies. A parer de Naudi, “hi ha una
sèrie de competències que ne-
cessiten introduir uns aclari-
ments”, com ara en qüestions de
fiscalitat i per evitar duplicitats i
aplicar el principi d’igualtat. Se-
gons va explicar el parlamentari,
“calia fer una anàlisi de les com-
petències i això hauria de donar
lloc a l’ajustament de les transfe-
rències”. “És preocupant que es li-
mitin a fer una reforma per la mí-
nima”, va dir, i va afirmar que
l’executiu ha optat per aquesta
via per “justificar que les transfe-
rències es mantinguin en els 55
milions”. 

El secretari d’organització del
partit, Joan Marc Miralles, va as-
senyalar que el document arriba
sis anys després que DA assolís el
Govern, i va manifestar que “no
és una reforma perquè s’havia
d’analitzar competència per
competència”. “Tota aquesta fei-
na no serveix de gran cosa”, va dir,
alhora que va denunciar que “de
les grans reformes plantejades
cap s’ha assolit íntegrament”.

Vol que es debati l’avortament, el vot dels residents i les competències

SDP aposta per reformar la
Constitució i “actualitzar-la”

S. BAGUDANCH

Andorra la Vella

EPOLÍTICAACRITICA QUE LA REFORMA DE LES TRANSFERÈNCIES ÉS “DE MÍNIMS”

QUÈ HA DIT

Víctor Naudi

“La Constitució està
ben feta però Toni
Martí no se l’acaba 
de creure”

CONSELLER GENERAL D’SDP

BANDORRA LA VELLA. La policia
va fer públic ahir un edicte al BO-
PA per reclamar un total de 258
multes de radar impagades que
ascendeixen a un total de 9.600
euros. Els infractors disposen de
10 dies per presentar al·lega-
cions. Després tenen 13 dies per
pagar la multa o s’executarà.

en breu

La policia reclama 9.600
euros en multes de radar

Liberals demana l’estudi
nacional de risc del país

BANDORRA LA VELLA. El grup par-
lamentari liberal ha demanat a
Sindicatura que el Govern li faci
arribar l’informe final complet de
l’estudi nacional de risc, elaborat
segons la metodologia del Banc
Mundial i fruit d’una recomana-
ció del GAFI.

Millores energètiques 
en sis centres escolars

BANDORRA LA VELLA. El Govern
farà millores en l’aïllament, el sis-
tema elèctric i instal·larà plaques
solars i calefaccions de biomassa
en sis centres escolars del país.
L’actuació s’emmarca en el pro-
grama 3E d’eficiència energètica
a les escoles que vol promoure
l’estalvi en aquest àmbit.


