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COMITÈ LOCAL D’ANDORRA LA VELLA

el Periòdic d’Andorra

CONSELL DE MINISTRES

SDP acusa Marsol de ser
un perill per al patrimoni

MARICEL BLANCH

TURISME D’ANDORRA LA VELLA

Els polítics titllen de
neoliberal l’equip de
govern de la capital
EL PERIÒDIC
ANDORRA LA VELLA
@PeriodicAND
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l comitè local de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) a Andorra la Vella critica la majoria que governa el comú,
liderada per Conxita Marsol, i considera que «després d’un any i mig
de controlar el Comú, DA fa retrocedir l’interès general de la parròquia»
i que «és una amenaça per al patrimoni públic de la parròquia. La seva mentalitat neoliberal s’estén com
una taca d’oli per tots els departaments del comú».
Per argumentar l’acusació, SDP
recorda que «una de les primeres decisions [de l’equip de Marsol] va ser
la de privatitzar el servei de recollida d’escombraries. (...) Ara, quan arriben les queixes sobre aquest servei,
sobre l’estat dels contenidors, les úniques accions del comú han estat assenyalar la ciutadania com a culpable,
titllant-la d’incívica, i alhora proposant la retirada dels contenidors en
alguns carrers». El comitè local assegura que tornaria a fer el servei comunal.

33 La nova ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach.

Afers Exteriors crea el
Departament d’Afers Europeus
El Ministeri d’Economia
assumeix competències
de Comerç i Transport

33 El Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Tampoc està d’acord amb el tancament de l’hostal de la Comella i opina que és un bon lloc per fer-hi el casino, en lloc del Centre de Congressos.
«S’estima més privatitzar les sales per
fomentar el joc i les màquines escurabutxaques (per no mencionar el tabaquisme)», diu el comitè local d’SDP.
«No és coherent que publicitin Andorra la Vella com a destí de congressos i
convencions ideal, mentre per un altre costat miren de treure’s de sobre
aquestes instal·lacions», afegeix.
Un altre dard va per la intenció de
vendre el terreny comunal del Ribaló,

perquè «tenim l’obligació de deixar
espais lliures a les noves generacions».
El comitè local d’SDP, del qual en
són cares visibles Àngel Dalmau i Delfí Roca, conclouen que «les decisions
del Comú d’Andorra la Vella són les típiques de la mentalitat neoliberal. Es
tracta de desplaçar ingents quantitats
de patrimoni públic cap a butxaques
privades amigues, sigui en forma de
privatitzacions de serveis, que continuem pagant entre tots, o sense posar-se guants, venent directament el
patrimoni immobiliari o els terrenys
comunals». H

MÒNICA TORRES
ANDORRA LA VELLA

El Consell de Ministres va aprovar
ahir l’estructuració del Ministeri
d’Afers Exteriors, així com es va fer
igualment efectiva l’estructuració
del Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació.
Pel que fa al Ministeri d’Afers
Exteriors, es va aprovar la creació d’un tercer departament, el
d’Afers Europeus, a més dels dos
ja existents actualment. El nou departament coordinarà les relacions de les institucions andorra-

nes amb les europees, i també collaborarà amb altres departaments
del Govern per tal de promoure
la cooperació del país amb la UE.
Els tres departaments comptaran
amb el suport de les àrees transversals d’Afers Generals i Jurídics
i de Cooperació Transfronterera i
d’Afers Bilaterals de Proximitat.
D’altra banda, ahir es va fer efectiva l’estructuració del Ministeri
d’Economia, atribuint així al ministeri de Gilbert Saboya les competències de Diversificació Econòmica i Innovació, de Comerç i
Competitivitat i del Departament
de Transports. D’aquesta manera,
Turisme deixa d’assumir Comerç
i Ordenament Territorial cedeix
Transports. H
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CELEBRACIONS

El Ball de Santa Anna, una tradició
de la festa major d’Escaldes
La cònsol de la parròquia
valora molt positivament
les activitats ofertes
EL PERIÒDIC
ESCALDES-ENGORDANY

Un castell de focs i el concert de
Txarango van cloure ahir la festa
major d’Escaldes-Engordany. Al
migdia, però, com és tradició, l’Esbart Santa Anna va oferir el clàssic

Ball de Santa Anna, amb la música
de la Cobla Vents de Riella.
La cònsol major d’EScaldes-Engordany, Trini Marín, va comentar
que la festa ha anat molt bé perquè
«no ha coincidit amb la de Sant Julià i hi ha hagut molta gent, ens ha
acompanyat el temps i hi ha hagut
activitats per a tots». A més, també
va destacar que la festa s’ha allargat amb motiu del Festival Santa
Anna. «Ha estat tot molt bé, tant

els concerts de tarda per a la gent
gran, els de nit per al jovent, les activitats de matí, etcètera. N’hi ha
hagut per a tothom i per a tots els
gustos. Espero que tothom n’hagi
gaudit», va concloure.
A la representació del Ball de
Santa Anna, que es fa a la placeta
del mateix nom, no hi va faltar el
cap de Govern, Toni Martí, escaldenc que va ser cònsol major de la
parròquia. H

33 Trini Marín i Toni Martí miren el ball de l’esbart Santa Anna, ahir.

Mi-cuit de foie gras,
pit d’ànec fumat i confit d’oca

Un lloc agradable que ofereix
saboroses pizzes, postres gurmet
i especialitats de Périgord

Carrer Sant Antoni, 3 - Les Escaldes
Tel. 822 810 - pizzeriaxavier@gmail.com

Tots els dies
12:00 - 16:00 h
19:00 - 23:00 h

