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El conseller general d’SDP, Víc-
tor Naudi, ha presentat tretze 
esmenes al projecte de llei qua-
lificada de modificació de la Llei 
qualificada del Codi Penal, en-
tre les quals una d’encaminada 
a suprimir el nou redactat que 

la majoria de DA vol introduir al 
Codi de procediment penal per 
permetre les escoltes telefòni-
ques de manera generalitzada. 
La formació considera que la 
possibilitat d’intervenir les co-
municacions en la investigació 
de qualsevol delicte “és despro-
porcionada” i a la vegada “con-

trària a la doctrina assentada 
pel Tribunal Europeu de Drets 
Humans”. 

Per això, Naudi aposta per 
mantenir el text actual, que 
circumscriu la possibilitat d’in-
tervenir les comunicacions als 
delictes majors i als menors de 
corrupció i tràfic d’influències.

D’altra banda, des de la for-
mació, que també esmena la 
proposta de l’executiu en rela-
ció amb el delicte de contraban 
i el de frau fiscal, es presenta 
una esmena per garantir “el res-
pecte al principi que no es pot 
jutjar a algú dues vegades per 
la mateixa infracció i tancar la 
possibilitat d’una jurisdicció de 
revisió retroactiva”.

Així mateix, SDP proposa un 
text alternatiu al plantejat per 
l’executiu per modificar l’arti-
cle 87 del Codi de procediment 
penal. En aquest sentit, la for-

mació assegura que el text pro-
posat vulnera la doctrina del 
Tribunal Europeu de Drets Hu-
mans pel que fa a la necessitat 
de motivació de les peticions 
d’informació i la necessitat de 
tutela del secret de les professi-
ons jurídiques. 

I és que Socialdemocràcia 
i Progrés considera “inadmis-
sible” que el Govern, al marge 
de “donar legitimació al fiscal 
per poder sol·licitar informa-
ció sense previ acord del batlle, 
introdueixi subreptíciament la 
dispensa de motivació”.

SDP vol evitar la generalització 
de les escoltes telefòniques

Consell General
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Demòcrates per Andorra 
(DA) celebra demà, a partir 
de les deu del matí a la sala 
La Valireta d’Encamp, el 
quart congrés ordinari, que 
la formació dedicarà a apro-
fundir les línies estratègi-
ques en matèria social i eco-
nòmica i d’integració, eixos 
en què es concentrarà l’acció 
de govern durant el que que-
da de legislatura, segons va 
informar ahir DA.

En total, es votarà sis 
ponències, titulades Enfor-
timent de les mesures inte-
gradores a fi de facilitar el 
sentiment de pertinença i 
d’identitat al país; Andorra, 
un país integrador; Neces-
sària evolució de la Llei de 
la nacionalitat; L’equiparació 
de la nacionalitat andorrana 
passa per l’acord d’associació 
amb la Unió Europea; Im-
puls i diversificació, i Andor-
ra i el nou model energètic.

DA celebra un 
congrés per 
aprofundir el 
full de ruta
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Les autoritats catalanes no han 
demanat mai el suport d’An-
dorra al procés sobiranista ca-
talà. Així ho va assegurar ahir 
l’expresident de la Generalitat 
de Catalunya Artur Mas, que va 
participar en un sopar organit-
zat per la Fundació Democràcia 
i Llibertat i el Partit Demòcra-
ta Europeu Català en el marc 
del congrés de la Internacional 
Liberal (IL) que se celebra fins 
diumenge al Principat.

Mas va assegurar que “no 
hem demanat i no hem pres-
sionat mai en aquest sentit ni 
Andorra ni ningú, perquè som 
conscients de les dificultats que 
tenen els països en relació amb 
l’Estat espanyol”. En aquest 
sentit, l’expresident català, que 
va remarcar que el congrés de 
la IL és una plataforma “per in-
tentar contactar amb un munt 
de gent i explicar a aquestes 

persones, que venen de molts 
llocs del món, quina és la situa-
ció catalana actual i el repte del 
referèndum”, va afirmar que 
l’aspiració que tenen “és que els 
països siguin neutrals respecte 
al fet català”.

Així mateix, Mas, que no va 
voler parlar del cas Pujol però 
sí que va recordar que ell ma-

teix havia estat “víctima de la 
guerra bruta de la policia es-
panyola”, va assegurar que si 
mai Catalunya esdevingués un 
Estat independent mantindria 
una relació de “bon veïnatge 
amb Andorra”, ja que “som un 
poble amb identitats compar-
tides, una cultura compartida 
i un idioma comú”, tot i que va 

deixar clar que “cadascú des de 
casa seva”.

Mas, que va valorar positiva-
ment la resolució del Parlament 
català en el sentit de buscar un 
referèndum pactat, tot i que no 
es va mostrar gaire optimista da-
vant la reacció de Madrid, va fer 
una defensa del liberalisme com 
a opció per aturar el populisme 
“tal com ha passat a França”.

D’altra banda, i en el marc de 
les primeres activitats i sessions 
internes del congrés de la Inter-
nacional Liberal, ahir la conse-
llera general del grup liberal Ca-
rine Montaner va prendre part 
en l’acte de celebració del vintè 
aniversari de la Xarxa Interna-
cional de Dones Liberals, men-
tre que una delegació d’LdA, en-
capçalada pel president, Jordi 
Gallardo, i el secretari general 
de la formació, Amadeu Rossell, 
va assistir a la sessió on es va 
presentar la nova pàgina web de 
la Internacional Liberal.

Mas manté que mai s’ha demanat 
el suport d’Andorra al procés català
L’expresident de la Generalitat participa en un sopar celebrat en el marc del congrés de la IL
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Artur Mas amb el president de la IL, Juli Minoves, ahir a Escaldes-Engordany.

jonathan Gil


