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El comitè parroquial de Socialde-
mocràcia i Progrés (SDP) acusa la
majoria comunal de ser “una
amenaça pel patrimoni públic de
la parròquia”. “Les decisions del
comú d’Andorra la Vella són les
típiques de la mentalitat neolibe-
ral. Es tracta de desplaçar ingents
quantitats de patrimoni públic
cap a butxaques privades ami-
gues, sigui en forma de privatitza-
cions de serveis, que continuem
pagant entre tots, o sense posar-
se guants, venent directament el
patrimoni immobiliari o els te-
rrenys comunals”, denuncien. 

SDP carrega contra la privatit-
zació del servei d’escombraries i
entenen que les deficiències de-
nunciades pels veïns constata-
rien que “de ben segur es van
equivocar privatitzant la recolli-
da”. De la mateixa manera, es
queixen del tancament de l’al-
berg de la Comella quan conside-
ren que “era una instal·lació que
complementava perfectament
l’oferta turística” de la capital. De

fet, entenen que seria una bona
ubicació per al casino i, si més no,
millor que el Centre de congres-
sos. En aquest sentit, també la-
menten que es perdi un espai de
promoció de la cohesió ciutada-
na perquè “s’estima més privatit-
zar les sales per fomentar el joc i
les màquines escurabutxaques”. 

També es refereixen als te-
rrenys del Ribaló i denuncien que

“ja rumien com vendre’l i, segu-
rament, a qui vendre’l” i van més
enllà afirmant que “podem apos-
tar que si els permetem que ho
facin [vendre], serà per unes con-
dicions immillorables pels com-
pradors”. La formació assevera
que defensa “el patrimoni públic
perquè és l’únic que tenen el que
no tenen patrimoni. I som la ma-
joria de la ciutadania”. 

Denuncien els perjudicis de privatitzacions com la de recollida de brossa

SDP acusa el comú de posar
en risc el patrimoni públic
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BESCALDES-ENGORDANY. La
cònsol major, Trini Marín, va
assegurar que l’embelliment
de l’avinguda Carlemany es fa-
rà “a partir del 2018”, però va
dir que encara no “hem vist el
projecte guanyador”. Tot i així
Marín va recordar que “les vo-
ravies no es tocaran”.

Les obres a Carlemany
es faran segons el pla

BCANILLO. El comú va publicar
l’edicte d’adjudicació pel sub-
ministrament de dos desfi-
bril·ladors semiautomàtics i la
proposta de formació en su-
port vital bàsic (SVB) amb
DEA, per import de 4.706,47
euros. La mesura es pren arran
de l’últim consell del comú.

Es treu el concurs per
dos desfibril·ladors

BLA MASSANA. D’una manera diferent, i segurament més entretin-
guda, els infants de la parròquia van aprendre perfectament el sig-
nificat de la transhumància i el valor que té per als pastors encara
avui en dia, gràcies a les lliçons de la companyia Xip Xap. La funció
es va representar al Prat del Colat i formava part de Les Petites Tar-
des d’Estiu. Els infants van poder representar algun paper en l’obra.

Els infants aprenen el valor de la transhumància

en breu


