
ANDORRA8 Dimecres, 7 De març Del 2018

Troguet, Estrella i Ferrer entren a 
l’executiva de Liberals d’Andorra

El conseller comunal de LdA a 
Encamp, Jordi Troguet, com a 
vicepresident primer, Gerard 
Estrella, com a secretari d’orga-
nització, i Sílvia Ferrer, com a se-
cretària d’igualtat, s’incorporen 
a l’executiva de Liberals d’Andor-
ra, que es reorganitza així des-
prés de la dimissió dels membres 
d’Unió Laurediana, a finals de 
l’any passat després del trenca-
ment del grup parlamentari.

Així es va acordar ahir en el 
congrés ordinari que va celebrar 
la formació, on també es va do-
nar el vistiplau als comptes del 
partit corresponents a l’exercici 
2017. Al marge de les tres no-

ves incorporacions, el comitè 
executiu de Liberals d’Andorra 
continuarà estant format per 
Jordi Gallardo, com a president, 
Amadeu Rossell, secretari gene-
ral, França Riberaygua, vicepre-
sidenta segona, Maanan Aou-
raghe, tresorer, i Valentí Martí, 
com a secretari de relacions in-
ternacionals. No obstant, segons 
va explicar el secretari general, la 
recomposició de l’executiva feta 
“per recuperar la normalitat” de 
l’òrgan tindrà un caràcter provi-
sional, ja que la formació preveu 
celebrar un nou congrés, si pot 
ser abans de l’estiu, per organit-
zar-se ja de cara als propers co-
micis generals.

El congrés va servir també per 

donar a conèixer la nova imatge, 
que inclou també un redisseny 
de la pàgina web, amb la qual la 
formació vol simbolitzar l’inici 
d’una nova etapa. Així, es deixa 
enrere el logotip amb el qual el 
partit va tornar a alçar el vol el 
2011 i s’aposta per una imatge 
amb un color blau més amable, 
en què les línies rectes han donat 
pas a les línies corbes i amb la in-
corporació de l’apòstrof i la lletra 
A al nou logotip. Segons va expli-
car la formació, la nova imatge 
vol definir la nova personalitat 
de Liberals d’Andorra, centrada 
en la “defensa dels valors del li-
beralisme i de les especificitats 
del país”.

Pel que fa a la pàgina web 

(www.liberals.ad), s’incorporen 
noves seccions, es millora la 
visualització i es facilita poder 
compartir les notícies a través de 
les xarxes socials. També s’adap-
ta millor en el cas que es con-
sulti des de mòbils i tauletes. El 
president de la formació i futur 
candidat a cap de Govern va ser 

l’encarregat de tancar el congrés 
amb un discurs ja de caire elec-
toral. Gallardo va remarcar que 
“la manca de transparència i la 
manera de fer les coses fa que les 
persones perdin la confiança en 
el Govern de DA”, motiu pel qual 
LdA té “l’obligació de ser alterna-
tiva de Govern”.

Un moment del congrés ordinari de Liberals d’Andorra d’ahir.
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Socialdemocràcia i Progrés 
(SDP) considera que les mesu-
res per fer front a la problemà-
tica de l’habitatge anunciades 
la setmana passada pel minis-
tre Xavier Espot durant el de-
bat del pressupost per al 2018 
“no deixen de ser anuncis de 
cara a la galeria, però sense cap 
mena d’efectivitat”.

Així ho van assegurar ahir el 
conseller general d’SDP, Víctor 
Naudi, i el secretari d’organit-
zació de la formació, Joan Marc 
Miralles, que van mostrar la 
seva “sorpresa” pel fet que el 
titular d’Afers Socials, Justícia i 
Interior, posés damunt la taula 
unes mesures “molt similars” 
a les plantejades per SDP dos 
dies abans i ho fes en un debat 
del pressupost, quan precisa-
ment als comptes públics no hi 
preveuen cap partida ni tenen 
en compte l’impacte d’aquestes 
mesures.

D’aquesta manera, Miralles i 
Naudi, que van reiterar les críti-
ques al pressupost de l’executiu 
de DA i van assegurar que “no 
és el que el país necessita” i que 
“no té ambició ni cap element 
per dinamitzar l’economia”, van 
criticar que es tracti d’accions 
que impliquin canvis legislatius 
i que, per tant, no tindran cap 

efecte de forma immediata. 
Així mateix, i malgrat com-

partir que els incentius fiscals 
podrien ajudar a ampliar l’ofer-
ta de pisos de lloguer al mercat, 
van posar en dubte la proposta 
de crear una taxa per gravar els 
pisos buits, ja que “podria tenir 
una efecte contraproduent i re-
duir encara més l’oferta d’habi-
tatges”. A més, el conseller ge-
neral i el secretari d’organització 
d’SDP, que van recordar que el 
pla Renova d’ajudes a la rehabi-

litació d’edificis ja es va posar en 
marxa en l’època del Govern de 
Jaume Bartume, consideren di-
ficultós crear aquesta taxa quan 
ni tan sols es coneix quants pi-
sos buits hi pot haver, ja que no 
hi ha cap registre de propietat 
ni tampoc dades estadístiques 
referents al parc immobiliari.

D’altra banda, Naudi i 
Miralles van mostrar la preocu-
pació per la “situació gravíssima” 
en què es troben les persones 
que es van contractar, i també 

les que no, a través del concurs 
per consolidar una vintena de 
places de docents eventuals que 
va fer el Govern el 2016 i que ara 
ha estat anul·lat per una sentèn-
cia del Tribunal Superior.

Per SDP, aquest fet serveix 
per “constatar una vegada més 
que el Govern no fa les coses bé” 
i que “fa els edictes malament” o 
“posteriorment els incompleix”, 
ja que no és la primera vegada 
que un concurs “acaba judicia-
litzat”.

SDP manté que les mesures per a 
l’habitatge “són de cara a la galeria”
Naudi retreu a Espot que el pressupost no inclogui cap partida ni tingui en compte l’impacte

Partits

El parlamentari d’SDP,  Víctor Naudi, i el secretari d’organització de la formació, Joan Marc Miralles, en una compareixença anterior.
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Precedent 

“perillós” 

amb la 

plataforma

el conseller general de 

SdP, víctor naudi, conside-

ra que amb la sentència 

de primera instància en 

què s’avala la declara-

ció de projecte d’interès 

nacional de la platafor-

ma esquiable de Soldeu 

s’estableix “un precedent 

perillós”. i és que per 

naudi, que va incidir en el 

fet que “curiosament” la 

sentència recull tota l’ar-

gumentació del govern, la 

llei general d’ordenació 

del territori i urbanisme 

ja estableix “de manera 

molt clara” les condicions 

i quins projectes poden 

ser declarats d’interès na-

cional, tot i que a la vista 

del pronunciament de la 

Batllia sembla que hi ha 

un criteri “més subjectiu”.

en aquest sentit, el con-

seller general de Socialde-

mocràcia i Progrés, que va 

remarcar que “totes les 

sentències s’han de res-

pectar” malgrat que “això 

no vol dir que s’hagin de 

compartir”, considera que 

la sentència “bandeja la 

legislació que hi ha”, ja 

que “fa una interpretació 

de la llei que no es corres-

pon amb el seu esperit”.


