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Andorra

Treballem per fer més fàcils els moments més difícils ...
• Incineracions 
 (concessió ofi cial)
• Trasllats internacionals
• Repatriaments

• Venda i col·locació de làpides
• Servei de floristeria 
 nacional i internacional
• Gestió integral de tràmits per defunció
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Liberals d’Andorra (LdA) va 
validar el procés per a l’elecció 
del candidat a cap de la llista 
electoral nacional en la darrera 
reunió de l’executiva nacional, 
celebrada dimarts. L’elecció es 
farà d’acord als estatuts de la 

formació. El secretari general, 
Amadeu Rossell, va anunciar 
que al llarg de la setmana vi-
nent “es posarà en marxa una 
ronda de trobades amb els co-
mitès parroquials amb l’objec-
tiu d’informar i de compartir 
amb la seva militància el pro-
cediment que la formació farà 

servir per a l’elecció del cap de 
llista de les pròximes eleccions 
generals”. D’aquesta manera 
es compleix amb el mandat del 
congrés del 21 de maig on “es 
va proposar un procés demo-
cràtic i participatiu que inclo-
gués la militància de Liberals 
d’Andorra”, recorda Rossell. A 

més, el secretari general liberal 
va remarcar que “aquest procés 
contribueix al creixement de la 
nostra formació iniciat després 
de les eleccions de l’any 2015”. 

Per altra banda, en la reunió 
de l’executiva de dimarts pas-
sat també es va informar de la 
petició de Socialdemocràcia i 
Progrés (SDP) de celebrar una 
reunió entre les dues forma-
cions polítiques per tractar la 
possibilitat de realitzar llistes 
transversals en les circumscrip-
cions territorials així com la 
possibilitat de presentar un re-

curs d’inconstitucionalitat a les 
recentment aprovades lleis de 
competències i transferències. 

Finalment, la reunió també 
va servir per validar la delega-
ció de Liberals d’Andorra que 
representarà al partit al proper 
Congrés de l’ALDE, l’Aliança 
de Liberals i Demòcrates Euro-
peus, que se celebrarà de l’1 al 
3 de desembre a Amsterdam. La 
delegació encapçalada pel pre-
sident de Liberals d’Andorra, 
Jordi Gallardo, haurà de votar 
la renovació del bureau del grup 
europeu. 

Partits polítics

Redacció
andorra la vella

L’executiva d’LdA valida el sistema 
per triar candidat a cap de Govern

Socialdemocràcia i Progrés 
(SDP) va demanar ahir la reti-
rada del projecte d’heliport a 
Tresoles, al costat de les instal-
lacions de FEDA. La formació fa 
aquesta petició després de cons-
tatar que no hi ha documenta-
ció que justifiqui la iniciativa, ja 
sigui pel que fa a l’emplaçament 
com la idoneïtat i viabilitat. I 
vist que s’ha avançat poc en els 
darrers mesos assenyala que “cal 
responsablement abandonar 
aquella ubicació”. 

El posicionament del partit 
progressista es fonamenta en la 
informació que el Govern li va 
facilitar arran d’una sol·licitud 
del conseller general d’SDP, Víc-
tor Naudi. Així, segons exposa, 
de la documentació entregada se 
n’extreu que en relació als infor-
mes tècnics en matèria d’aviació 
que avalin la idoneïtat de la zona 
proposada, el Govern només 
disposa d’una “nota-informe”, 
de dues pàgines, elaborada per 

la Direction Générale de l’Aviati-
on Civile francesa. Aquest docu-
ment, que per SDP no mereix el 
qualificatiu d’informe, conclou 
que l’emplaçament de Treso-
les està molt restringit i que a 

causa de la seva localització la 
construcció necessitarà “mitjans 
molt conseqüents i adaptats” en 
moviments de terres i enginye-
ria civil, així com en la construc-
ció d’una via d’accés amb plata-

forma de gir. Quant als estudis 
de viabilitat econòmica i oportu-
nitat de l’heliport, l’executiu ha 
informat que es troben en des-
envolupament, però que no els 
tindrà fins que l’encaix aeronàu-

tic i arquitectònic quedi definit. 
També s’indica que FEDA no do-
narà el seu parer sobre les línies 
elèctriques afectades per sobre-
vols fins a tenir la informació de-
tallada sobre la infraestructura i 
les arribades i sortides.

Davant de tot plegat, SDP 
constata que “no apareix docu-
mentació que doni un suport de-
finitiu a l’emplaçament elegit”, 
com tampoc sembla que exis-
teixi documentació que doni su-
port a la idoneïtat, l’oportunitat 
i la viabilitat del projecte a Tre-
soles. A més remarca que aques-
ta ubicació està menys ben valo-
rada per la “nota-informe” que 
d’altres i critica la “indefinició 
preocupant” en què segueix la 
iniciativa. A l’últim, la formació 
lamenta la “frivolitat” amb què 
el Govern ha tractat la construc-
ció de l’heliport amb “anuncis 
sense fonament”, “canvis d’ubi-
cació i d’orientació del projecte” 
i per això demana aturar una 
iniciativa que ha creat “despesa 
inútil” i neguit entre els veïns.

SDP demana retirar el projecte de 
l’heliport per l’absència d’informes
Denuncia que el overn no t  documentaci  que doni un su ort definitiu a l em la ament elegit a resoles
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a ona on es ro ecta ubicar l eli ort Nacional  al costat de ED .
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