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Socialdemocràcia i Progrés 
(SDP) va reiterar ahir la seva 
preocupació per com s’està 
portant a terme la negociació 
de l’acord d’associació amb la 
Unió Europea (UE) i fins i tot 
va arribar a posar en dubte  que 
“s’estigui negociant realment”. 
I és que, segons van denunciar 
el president, Jaume Bartumeu, 
i el secretari d’organització 
d’SDP, Joan Marc Miralles, “va 
creixent la sensació que els qui 
s’asseuen a la taula a Brussel·les 
tenen tendència a acceptar tots 
els plantejaments que fa la UE 
i quan tornen no ens ho expli-
quen tot”.

En aquest sentit, Bartumeu, 
que va advertir que “és molt di-
fícil assolir un acord nacional” 
per poder validar l’acord que 
pugui sorgir de les negociaci-
ons, va instar l’executiu a “par-
lar clar” d’una vegada i “explicar 
les conseqüències d’un acord o 
un desacord”, així com a “posar 
tots els papers de la negociació 
damunt la taula”.

I és que, pel dirigent de So-
cialdemocràcia i Progrés, l’acti-
tud de l’executiu deixa “molts 
interrogants oberts perquè, a 
diferència d’altres etapes d’anys 
anteriors, el Govern no passa 

informació”. Així, Bartumeu va 
insistir que hi ha el dubte sobre 
si “s’està negociant realment o 
s’escolta únicament el que vol 
Brussel·les” i el dubte sobre, en 
el cas que sí que hi hagi negocia-
ció, cap a on va i què passa amb 
qüestions com la lliure circula-
ció de persones o la lliure circu-
lació d’empreses i capitals.

SDP també va incidir en els 
dubtes sobre com s’acabarà im-
plantant la unió duanera, que 

ja tenen Mònaco i San Marino i 
que la Unió Europea vol també 
per al Principat, així com “si la 
qüestió agrícola –i especialment 
el tabac– està condicionant la 
resta de l’acord”.

Per tot plegat, i tot i recordar 
que la potestat negociadora de 
convenis i acords internacionals 
és de l’executiu, Bartumeu va 
assegurar que “els dossiers amb 
els quals el Govern va a negoci-
ar a Brussel·les haurien d’estar 

a disposició dels consellers ge-
nerals de la comissió legislativa 
de Política Exterior”, i va lamen-
tar que això no sigui d’aquesta  
manera.

En aquesta línia, el president 
de Socialdemocràcia i Progrés va 
instar el cap de Govern, Antoni 
Martí, que si realment vol la fo-
tografia amb altres forces polí-
tiques per a l’acord d’associació 
comparteixi la informació amb 
aquestes formacions.
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El president, Jaume Bartumeu, i el secretari d’organització d’SDP, Joan Marc Miralles, en una compareixença anterior.
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La policia va detenir dilluns 
a la nit el conductor d’una 
motocicleta Aprilia Scarabeo 
500 amb matrícula andorra-
na per haver donat positiu 
en el control d’alcoholèmia 
després d’un accident de cir-
culació, segons va informar 
ahir el cos de seguretat en un 
comunicat. Els fets van tenir 
lloc pels volts de dos quarts 
de deu de la nit al punt qui-
lomètric 4,800 de la CG-1, a 
la rotonda de la Margineda. 
En el sinistre s’hi van veure 
implicats la motocicleta, que 
conduïa un home resident 
de 53 anys que va donar un 
resultat positiu d’1,44 grams 
d’alcohol per litre de sang, i 
un turisme 4x4 Hyundai Tuc-
son amb matrícula andorra-
na. En l’accident va resultar 
ferida l’acompanyant de la 
motocicleta, de 49 anys, i el 
conductor, que va patir diver-
ses contusions, segons van 
informar des de l’Hospital 
Nostra Senyora de Meritxell.
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Des de fa poc més d’un mes 
es treballa en la neteja del riu 
Valira per poder fer possible 
el projecte del ràfting a la par-
ròquia de Sant Julià de Lòria. 
Ahir dimarts es va procedir a 
efectuar les pesques elèctriques 
per treure les truites i poder re-
poblar posteriorment el riu i al 
mateix temps evitar malmetre 
les espècies. Així, els treballs es 
duen a terme dins els terminis 
establerts.

El procés de neteja ha per-
mès eliminar runa i ferralla. 
A més, s’han fet amidaments, 
s’han fet controls de flora i 
fauna i s’ha preparat el terreny 
amb la voluntat de preservar el 

medi ambient i l’entorn natural 
abans que hi entrin les màqui-
nes a treballar. Amb l’objectiu 
de preservar al màxim l’entorn 
natural i respectar el medi am-
bient, s’han seguit els procedi-
ments recomanats pels tècnics 
de medi ambient. 

Els treballs de pesca elèctrica 
permeten retirar les truites del 
riu sense perjudicar el seu estat 
de salut i, un cop s’hagin aca-
bat els treballs d’arranjament 
del riu, seran retornades al seu 
hàbitat natural. Cal destacar 
que la corporació treballa amb 
sintonia i bona harmonia amb 
el Govern per tirar endavant el 
projecte i fer que el ràfting si-
gui una realitat a Sant Julià de 
Lòria.
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L’ocupació hotelera es va 
situar el mes passat en el 
51,08%, fet que suposa un 
creixement del 7,79% res-
pecte de les xifres assolides 
el setembre de l’any passat 
(47,39%), segons les dades 
fetes públiques ahir per la 
Unió Hotelera d’Andorra 
(UHA). Es tracta a més a més 
de la xifra d’ocupació més 
alta registrada al setembre 
en els darrers sis anys i tam-
bé de la primera que supera 
el 50% en aquest període. 
Així mateix, la mitjana anu-
al, un cop passats els tres pri-
mers trimestres de l’any, se 
situa en el 59,80%, un 4,21% 
més que en els primers nous 
mesos de l’any passat, i en 
cas de confirmar-se a final 
d’any suposaria també el re-
gistre d’ocupació més alt dels 
últims sis anys.
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