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EDITORIAL

Andorra ha estat escenari 
aquests dies d’una actuació 
que més que apaivagar con-
tribueix a incrementar la des-
afecció política que, des de 
fa uns anys, sent bona part 
de la ciutadania. I és que vet 
aquí que la �ns ara consellera 
general de Socialdemocràcia 
i Progrés (SDP) Sílvia Bonet 
abandona aquesta formació, 
sense ni tan sols molestar-se 
a donar una explicació pública 
–almenys als seus votants– de 
per què ho fa. És evident, i no 
faltaria més, que si té algun 
tipus de discrepància amb la 
seva formació política té tot el 
dret a expressar-ho i a prendre 
les decisions que estimi opor-
tunes, com correspon en tota 
democràcia. Ara bé, una altra 
cosa és que, d’amagatotis i ja 
abans que el cas transcendís a 
través dels mitjans de comuni-
cació, el que primer li ha preo-
cupat és fer tots els possibles 
per mantenir l’escó i intentar 
arreglar la seva situació perso-
nal. Poder cobrar el sou ínte-
gre de consellera a ple temps, 
com �ns ara, durant els dos 
anys que queden de legislatu-
ra i continuar formant part de 
les mateixes comissions legis-
latives que �ns ara sembla que 
és el que més ha preocupat 
la parlamentària en qüestió. 
Malauradament, aquesta le-
gislatura estem veient o conei-
xent més d’una actuació que 
no deixa en gaire bona posició 
els polítics que les protagonit-
zen. Sospitàvem que moltes 
persones que estan en polí-
tica no hi estan per treballar, 
primer i principalment, per 
l’interès general,  com hauria 
de ser, sinó mogudes sobre-
tot per l’interès personal. En 
aquest sentit, casos com el de 
la �ns ara consellera d’SDP po-
sen en evidència aquesta tris-
ta realitat.
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CAL UN COMPROMÍS DE LES 
COMPANYIES PRIVADES

DONANT LA NOTA

Josep Peralba

La revista Global Banking & 

Finance Review ha recone-
gut per cinquè any conse-
cutiu Crèdit Andorrà com a 
millor banc de banca priva-
da a Andorra.
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Andorra Telecom es con-
verteix en la primera em-
presa que s’integra a la xar-
xa d’empreses inclusives 
amb la contractació de dues 
persones amb discapacitat.
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Allargar poc més d’un mes 
el termini perquè els col-
lectius implicats puguin 
analitzar la reforma laboral 
quan has estat anys a fer-la 
no sembla gaire generós.
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OPINIONS A LES XARXES

Andorra Land Art

@LandArtAndorra

Treballar a la Tartera no és cosa 
fàcil. Cal un treball molt precís.  @
Sellares_art MARC SELLARÈS (CAT) 
Som#LandArtAnd

TUITENQUESTA

La jubilació hauria de ser 
obligatòria als 65 anys?

A: Sí

B: No

JULIÀ RODRÍGUEZ
Periodista
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