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El passat mes d’agost van entrar
a Andorra un total de 506.786
vehicles, segons les dades reco-
llides per l’àrea de Mobilitat. Es
tracta d’un increment de
l’11,8% respecte el mateix mes
de l’any passat. Una xifra que
confirma que l’estiu no només
ha estat positiu quant a l’ocupa-
ció hotelera, sinó també l’entra-
da de vehicles al Principat, ja
que el juliol es va tancar amb un
augment del 8,7% respecte del
mateix mes de l’any passat. Dels
506.786 vehicles, 320.161 van
entrar per la frontera del riu Ru-
ner, el que representa un 14,7%
més dels que ho van fer l’agost
del 2016. La resta, 186.625 vehi-
cles, van accedir al Principat per
la frontera del Baladrà. És a dir,
un 7,1% més que l’agost del
2016. Cal recordar que al juliol,
van visitar Andorra 432.823 au-
tomòbils. Del total, 286.248 ho
van fer per la frontera del riu
Runer (un 12,1% més el mateix
mes del 2016) i 146.574 per la
del Baladrà (un augment del

2,7% pel que fa al juliol de l’any
passat).

“Les dades respecte a l’entra-
da de vehicles segueixen la ten-
dència d’altres indicadors, com
els de la Unió Hotelera”, va as-
senyalar en declaracions al Dia-
ri el cap d’àrea de Mobilitat, Jau-
me Bonell, que va admetre que
“ha estat un estiu força bo” pel
que fa a l’arribada d’automòbils.
Bonell va indicar que els resul-
tats de l’estiu se situen a nivells
del 2007 i que són els millors de
la darrera dècada. “Superem
lleugerament les entrades del
2007, que es considera l’any que
va començar la crisi econòmica
a Andorra”, va assenyalar.

Respecte al fet que l’incre-
ment en l’entrada de vehicles és
superior a l’augment en les per-
noctacions, el cap de l’àrea de
Mobilitat va explicar que possi-
blement alguns d’aquests vehi-
cles van entrar en trànsit entre
Espanya i França i que d’altres
poden ser de visitants de proxi-
mitat (de la Cerdanya o el Ber-
guedà) que entren per la fronte-
ra del riu Runer i que tornen als
seus domicilis per la del Pas.

L’entrada de vehicles 
a l’agost puja un 11,8%
respecte l’any passat
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El conseller general per Socialde-
mocràcia i Progrés (SDP), Víctor
Naudi, ha presentat una bateria
de sis preguntes al Govern en què
mostra “preocupació” per l’aten-
ció psiquiàtrica als pacients me-
nors d’edat i pregunta, entre al-
tres, quina és la quantitat de llits
que hi ha i quants metges espe-

cialistes en psiquiatria infantil es
destinen actualment a atenció
hospitalària, així com quines són
les previsions del Servei Andorrà
d’Atenció Sanitària (SAAS) al res-
pecte en el seu pla d’acció. 

Naudi explica que formula
aquestes qüestions després que
el director general del SAAS, Jo-
sep Maria Piqué, i el director as-
sistencial, Joan Martínez Bena-
zet, expressessin públicament

que el SAAS havia començat “a
reorganitzar” alguns serveis, però
que, en d’altres, aquesta reorga-
nització complementada amb re-
cursos mèdics estava pendent
d’encarar, perquè aquests eren
“difícils de trobar”. 

Una de les preguntes de Naudi,
planteja al Govern si s’ha donat el
cas que, durant els últims sis
anys, hi ha hagut menors d’edat
que hagin compartit àrees o es-

pais destinats per a gent adulta.
Alhora Naudi s’interessa per l’e-
xistència de protocols en el cas
que es doni la circumstància que
no hi hagi llits suficients. Naudi
demana també quina és, des del
2012, la mitjana anual de pa-
cients menors d’edat que han re-
querit tractament de psiquiatria
amb ingrés hospitalari. Segons el
reglament, el Govern haurà de
respondre per escrit. 

SDP pregunta sobre l’atenció psiquiàtrica als menors
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ESANITATAVÍCTOR NAUDI MOSTRA “PREOCUPACIÓ” PER L’ESTAT DEL SERVEI

El ministre d’Economia, Compe-
titivitat i Innovació, Gilbert Sabo-
ya, apostarà en el nou curs polític
per fomentar la internacionalit-
zació de l’empresariat i refermar
l’obertura econòmica del Princi-
pat. Saboya es mostra convençut
que la “mobilitat” ha d’esdevenir
“un motor de competitivitat” per
a les empreses que millori l’expe-
riència del turisme i faci que la
transició digital i energètica que
el Govern té en ment “arribi
abans”. El ministre, que va assu-
mir la cartera de nova creació tot
just al juliol, avança que a l’octu-
bre es donarà impuls a “temes
concrets de mobilitat” relacio-
nats amb les noves tecnologies i
el replantejament energètic. 

“La preocupació que tenim és
construir una Andorra que sigui
capaç de competir i diversificar-
se econòmicament, que sigui en-
cara més atractiva pels projectes
d’inversió”, valora Saboya. El mi-
nistre, que veu un futur acord
d’associació amb la Unió Euro-
pea (UE) com la via per “inscriu-
re’s” en aquesta direcció, indica
que des que va començar l’ober-
tura econòmica el 2012 s’han cre-
at al país més de 1.500 llocs de
treball. Dels nous passos que hi
haurà aquesta tardor per una ma-
jor obertura, Saboya destaca l’en-
fortiment de la Iniciativa Actua,
un ens publicoprivat que té com
a missió “liderar l’obertura eco-
nòmica a empreses foranes” i fa-
cilitar “la inversió” i la diversifica-
ció econòmica al país. 

NOVA DIRECTORA A L’ADI
L’oficina d’Andorra Desenvolupa-
ment i Inversió (ADI), en el marc
de l’Actua, té justament, des de
dijous passat, nova directora. La
persona nomenada és Judit Hi-
dalgo, amb una llarga trajectòria
en oficines de comerç a Sidney,
Londres i Barcelona. “Jo crec que
ara amb en Josep Maria Missé i
amb la Neus Soriano, els dos se-
cretaris d’Estat, el que farem és

treballar junts en projectes con-
crets, on es visualitzi la capacitat
d’Andorra de projectar-se en
nous sectors”, exposa Saboya. 

Així mateix, considera que “és
evident” que les xifres indiquen
“un creixement econòmic”. Una
bonança que Saboya exemplifica
amb l’increment en les xifres de
turisme “i els indicadors de diver-
sos sectors que sortiran en les
properes setmanes”. Saboya és,
però, conscient que “no sempre
la recuperació econòmica arriba
a tots els sectors econòmics ni a
totes les persones amb la mateixa
velocitat i intensitat”. Per la qual

cosa, Saboya diu que “cal cons-
truir una Andorra atractiva que
sigui capaç de competir i de di-
versificar la generació de riquesa”. 

El ministre, que fins fa dos me-
sos tenia la cartera d’Afers Exte-
riors que encapçala ara Maria
Ubach, creu que l’atractiu de l’a-
cord europeu és per “un marc le-
gal reconeixible”, però “amb trets
únics” en un país amb un “deute
controlat i finances públiques or-
denades”. Saboya valora que “hi
ha bona base” d’entesa, sobretot
en els sectors més implicats amb
l’acord duaner, per a una nego-
ciació “durable i sostenible”.

El ministre d’Economia posa en relleu l’enfortiment de la iniciativa Actua

Saboya refermarà l’aposta per la
internacionalització empresarial
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EECONOMIAAEL NOU MINISTERI ENFOCA ACCIONS EN MOBILITAT ENERGÈTICA I DIGITAL
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