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Polsera solidària a favor de la 
investigació contra el càncer 

Andbank i l’escultora andorrana Nerea Aixàs han creat una 
polsera solidària. ls beneficis obtinguts per la venda aniran 
destinats íntegrament a la Fundació Fero per contribuir a la 
investigació contra el càncer. questa setmana ja estarà a la 
venda a la botiga Nerea ixàs, al centre illa arlemany, i a 
qualsevol de les oficines d’ ndban . l preu de la polsera és 
de  euros, segons ha informat l’entitat bancària.
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El Comú d’Encamp iniciarà la 
setmana vinent una campanya 
per conscienciar els agents eco-
nòmics i turístics del Pas de la 
Casa de la necessitat de revertir 
determinats comportaments 
que perjudiquen l’activitat tu-
rística, especialment en l’oci 
nocturn. La campanya arren-
carà amb la distribució dels 
8.000 fulletons informatius. El 
material s’ha editat en quatre 
idiomes –català, castellà, fran-

cès i anglès- i s’anirà distribuint 
durant tota la temporada, amb 
producció de nous exemplars 
a mesura que avanci la campa-
nya. Per la seva banda, el Mi-
nisteri de Turisme ha redactat 
una carta en la qual s’informa 
els turoperadors del treball per 
a la millora de l’oci nocturn que 
s’està fent a través de la Taula 
Transversal, amb la finalitat 
de lluitar contra determinades 
pràctiques que  perjudiquen la 
qualitat de l’oferta turística al 
Pas de la Casa.

Campanya per fomentar 
l’oci nocturn responsable

ncamp
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El conseller general de Socialde-
mocràcia i Progrés, Víctor Naudi, 
acompanyat del secretari d’or-
ganització de la formació, Joan 
Marc Miralles, va justificar ahir 
el seu suport als dos recursos 
que, conjuntament amb els par-
lamentaris del PS i de LdA, han 
presentat al Tribunal Constitu-
cional amb relació a les lleis de 
competències i transferències als 
comuns. 

Naudi, que va recordar que 
durant la negociació dels tex-
tos entre Govern i comuns ja va 
mostrar “alguns punts de discre-
pància” i que ja va apuntar “que 
hi podria haver algun problema 
d’inconstitucionalitat”, va asse-
gurar que amb la reforma apro-
vada “es trenca el model d’Estat 
definit el 1992 amb un ampli 
consens”.

El parlamentari d’SDP, que va 
criticar també que, en la negoci-
ació, s’hagués associat el Consell 
General “quan ja estava tot el peix 
venut”, deixant poc marge a les 
aportacions dels consellers,  va 
insistir que, amb la reforma, “es 
creen desigualtats entre comuns” 
i no es respecta l’article 81 de la 
Constitució, que estableix que 
l’Estat ha de garantir el finança-
ment dels comuns i fer-ho amb 
una “partida igual per a totes les 
parròquies i una partida variable, 
proporcional, segons la seva po-
blació, l’extensió del seu territori 
i altres indicadors”.

En aquest sentit, Naudi va de-
nunciar que, amb la Llei de trans-
ferències als comuns plantejada, 
“no es respecta el principi de 
proporció ni el d’igualtat” ja que, 
amb la introducció d’aspectes 

com els quilòmetres de carreteres 
secundàries i altres supòsits, “no 
es considera totes les parròquies 
per igual”.

A més, pel conseller general 
d’SDP, hi ha també un trenca-
ment del principi d’autogovern 
de les administracions parro-
quials, ja que, amb l’establiment 
de criteris de distribució, com el 
compliment en matèria de sepa-
rativa d’aigües o del cadastre, “es 
penalitza algunes parròquies” i 
l’executiu “esdevé un àrbitre que 
diu què poden fer o no poden fer 
les parròquies”.

Pel que fa a la Llei de delimi-
tació de competències dels co-
muns, i concretament en el cas 
de la cessió de terrenys, Naudi va 
recordar que es va fins i tot més 
enllà de les disposicions de la Llei 
general d’ordenació del territori i 
urbanisme (Lgotu). 

Així mateix, Naudi va respon-
dre a les manifestacions del cap 
de Govern, Antoni Martí, que 
dilluns havia tret importància a 
la presentació dels recursos, asse-

gurant que 22 dels 28 consellers 
entenien que no hi havia motiu 
per fer-los. “És l’estil que caracte-
ritza el senyor Martí, que voldria 
que tothom combregués amb ell i 
les seves idees”, va remarcar Nau-
di, per qui Martí “el que hauria 
d’haver fet és callar i no dir res”.

D’altra banda, el conseller ge-
neral d’SDP va confirmar que, 
coincidint amb la sessió del Con-
sell General d’avui, hi haurà una 
primera trobada dels parlamen-
taris que integren el grup mixt, 
després de l’arribada dels cinc 
consellers generals que van aban-
donar el grup liberal, en la qual es 
mirarà d’establir un calendari de 
reunions per abordar el nou fun-
cionament del grup.

Quant als contactes amb al-
tres formacions per explorar les 
possibilitats d’arribar a un acord 
en l’àmbit territorial de cara a les 
eleccions generals vinents, Naudi 
va explicar que s’han emplaçat 
amb el Partit Socialdemocràta 
per fer una reunió ja després de 
festes.

SDP diu que amb els recursos es 
busca no trencar el model d’Estat
Naudi manté que amb la reforma competencial es penalitza algunes parròquies

ompetències i transferències

Víctor Naudi i Joan Marc Miralles en una compareixença anterior.
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