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Andorra

Víctor Naudi, conseller general 
de Socialdemocràcia i Progrés 
(SDP), ha presentat una bate-
ria de sis preguntes al Govern 
en relació amb l’atenció psiqui-
àtrica prestada als menors per 
part del Servei Andorrà d’Aten-
ció Sanitària (SAAS). 

En la motivació de les pre-
guntes, Naudi fa referència a 
unes manifestacions del di-
rector general del SAAS, Jo-
sep Maria Piqué, i del director 
assistencial de la institució, 
Joan Martínez Benazet, sobre 
la cartera de serveis i la re-
organització d’alguns serveis 
hospitalaris. En aquest sen-

tit, Socialdemocràcia i Progrés 
manifesta en el text la seva 
preocupació per l’atenció psi-
quiàtrica als pacients menors 
d’edat i pregunta al Govern 
quina és la quantitat de llits 
disponibles en l’estructura 
hospitalària del SAAS destina-
da a menors d’edat, i quina és 
la mitjana anual de pacients 

menors d’edat entre els anys 
2012 i el 2016. 

Per altra banda, el conseller 
general de Socialdemocràcia 
i Progrés també pregunta per 
l’existència de protocols en el 
cas que no hi hagi llits sufici-
ents, quants metges especia-
listes en psiquiatria infantil es 
destinen actualment a l’atenció 
hospitalària i quines són les 
previsions del SAAS pel que fa 
a l’àrea de psiquiatria infantil. 
El Govern haurà de respondre 
per escrit a aquestes preguntes 
entrades pel conseller general 
Víctor Naudi.
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SDP pregunta per l’atenció 
psiquiàtrica als menors d’edat

L’Assemblea General de l’ONU 
va aprovar el 7 de juliol passat 
un tractat de prohibició d’armes 
nuclears. La votació va comptar 
amb 122 vots a favor, una abs-
tenció i un vot en contra. Andor-
ra, però, no va ni participar en la 
votació. De fet, en la conferència 
de negociació del text tampoc hi 
van assistir els nou estats que te-
nen armes nuclears ni els mem-
bres de l’OTAN (a excepció dels 
Països Baixos, que hi va votar en 
contra) ni els països que tenen 
acords de protecció nuclear amb 
els Estats Units.

Segons va explicar el Govern, 
Andorra va decidir no partici-
par en la votació del tractat “en 
coherència amb la seva posició 
històrica amb aquest tema”. Així, 
indica que l’opció de no votar 
“permet no entorpir l’aprovació 
del text”. De fet, l’executiu va 
remarcar que el Principat s’ha 
posicionat sempre a favor del 
desarmament, de la pau i de la 
seguretat al món. Per això va re-
cordar que ja és part del Tractat 
sobre la No-proliferació de les 
Armes Nuclears (TNP) i el Trac-
tat de Prohibició Completa dels 
Assaigs Nuclears (CTBT). El po-
sicionament del Govern és que 
fer complir els acords i tractats 
actuals seria més eficaç que crear 
nous instruments de desarma-

ment “que no tenen l’acord de 
les potències nuclears”, al mateix 
temps que arriba a apuntar que 
en cas d’optar per la segona op-
ció hi hauria “més implicacions 
pressupostàries per a les Naci-
ons Unides i els estats que en són 
membres”. 

Un cop aprovat el tractat per 
l’Assemblea General de les Na-
cions Unides, el 20 de setembre 
que ve s’obrirà el període d’adhe-
sions. El text entrarà en vigor 90 
dies després que l’hagin ratificat 
50 països. Preguntat sobre si An-
dorra preveu signar i ratificar el 

text, el Govern va assenyalar que 
el Principat decideix el seu calen-
dari en funció de les prioritats 
dels ministeris i, tenint en comp-
te la seva dimensió, s’esforça per 
treballar primer els convenis que 
tenen un “alt grau d’interès” i 
que “l’afecten directament”. En 
aquest sentit es va afirmar que, 
tenint en compte els tractats dels 
quals ja forma part i que Andorra 
no té armament nuclear, “aquest 
tractat no és, a hores d’ara, una 
prioritat per al Govern”. Amb 
tot, encara que no es preveu 
adoptar-lo de forma immediata, 

no es descarta fer-ho en un futur. 
El tractat recull les catastrò-

fiques conseqüències huma-
nitàries que comportaria l’ús 
d’armament nuclear i obliga els 
estats part a eliminar els pro-
grames nuclears i destruir les 
seves armes amb uns protocols 
i terminis, entre altres aspectes. 
Tal com afirmen Xavier Bohigas 
i Teresa de Fortuny, membres 
del Centre Delàs d’Estudis per la 
Pau, aquest instrument no farà 
desaparèixer immediatament les 
armes nuclears però reforçarà 
l’estigma contra el seu ús i difi-

cultarà la implementació de po-
lítiques nuclears i la proliferació 
nuclear, tal com ha passat amb 
les mines antipersones, les ar-
mes biològiques i les químiques 
o les bombes de dispersió. 

En relació amb el posiciona-
ment d’Andorra, Bohigas i De 
Fortuny assenyalen que el Go-
vern sembla que, més que pen-
sar en els seus ciutadans, té en 
compte els seus compromisos 
de política exterior i que, de fet, 
sembla seguir la consigna de 
l’OTAN. Així, rebaten l’afirmació 
de l’executiu que les armes nucle-
ars no afecten els ciutadans an-
dorrans perquè amb la potència 
de les armes actuals les repercus-
sions d’un conflicte nuclear po-
drien tenir un abast mundial. A 
més, recorden que França és un 
Estat nuclear i que un accident 
podria perjudicar el Principat, al 
mateix temps que destaquen la 
contradicció entre l’argument es-
grimit i el fet que Andorra sí que 
s’hagi adherit al TNP i al CTBT. 
També apunten que el fet de no 
tenir armes nuclears no ha de 
ser un impediment per votar el 
text, tal com ho va fer el Princi-
pat amb les convencions d’armes 
biològiques i d’armes químiques. 
A l’últim, els experts recorden 
que el TNP s’ha mostrat ineficaç 
i que el CTBT no entra en vigor 
perquè certs estats nuclears no el 
ratifiquen.

Andorra no vota la prohibició d’armes 
nuclears i diu que no és una prioritat
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