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SOCIETAT PÀGINA 7

Les famílies pobres amb
infants es dupliquen

ANY XXVII

NÚMERO 9.500

1,30 €

SAAS PÀGINA 11

Les hores extres es
pagaran cada 3 mesos

FUTBOL PÀGINA 27

L’ESPANYOL NO FARÀ L’ESTADA AL
PAÍS PER L’ESTAT DEL COMUNAL
www.diariandorra.ad

Jubilació als seixanta anys
només per als professors
El Govern i el sindicat defensen el retir anticipat específicament per a l’educació pel “desgast físic
i mental” dels docents. LLEI Es regularan les borses d’interins i l’abandonament de menors serà una falta greu.

JUSTIFICACIÓ

PÀGINA 3
FERNANDO GALINDO

PARRÒQUIES PÀGINA 13

POLÍTICA PÀGINA 6

La policia farà més
controls viaris de
droga i alcohol per
reduir accidents
La inauguració d’una mostra
de deu plafons al passeig de
l’Arnaldeta i un acte a l’auditori del Prat del Roure van donar
ahir el tret de sortida oficial a
les celebracions dels quaranta
anys de la creació de la parròquia d’Escaldes-Engordany.
Entre els presents, alguns dels
que van viure en primera persona el canvi de quart a parròquia i d’altres que han vist la
transformació d’Escaldes-Engordany al llarg d’aquests
anys. Un quartet de corda de
l’Orquestra Nacional Clàssica
d’Andorra va ser l’encarregat
de fer un repàs musical dels
quaranta anys d’història.

COMPLEIXEN ELS REQUISITS PER DEMANAR-LO PÀGINA 8

Vuit presos podran
gaudir del vis-a-vis a
partir del 20 de juny
PEls interns de la Comella podran mantenir
relacions íntimes un cop al mes durant una hora

El ministre d’Interior, Xavier Espot, va anunciar ahir en seu parlamentària que Govern destinarà
més mitjans “que de costum” per
detectar els conductors que circulen sota els efectes dels estupefaents. Tampoc no s’abaixarà la
guàrdia amb els que condueixin
després d’haver begut. El nombre
d’accidents amb conductors que
havien pres aquestes substàncies
ha crescut un 22% en dos anys.

INFRAESTRUCTURES PÀGINA 12

FERNANDO GALINDO

L’alcalde de la Seu
titlla “d’exercici de
ficció” construir un
aeroport a Andorra
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, es va mostrar ahir escèptic amb la possibilitat que
prosperi la construcció d’un aeroport en territori andorrà, tal
com ha plantejat el president de
la Cambra de Comerç, Miquel Armengol. En la inauguració de la
29a Trobada Empresarial al Pirineu, Batalla va defensar que l’aeroport per a Andorra “és clarament” el de la Seu d’Urgell.
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SOCIETATAELECTRICITAT PER A USOS PÚBLICS

Un projecte d’energia
eòlica, el més votat al
pressupost participatiu
REDACCIÓ
Andorra la Vella

CYNTHIA SANS

Batalla titlla “d’exercici de
ficció” l’aeroport a Andorra
L’alcalde de la Seu d’Urgell aposta per la infraestructura d’Andorra-la Seu
CYNTHIA SANS
La Seu d’Urgell

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, es va mostrar ahir escèptic amb la possibilitat que
prosperi la construcció d’un aeroport en territori andorrà, tal
com ha plantejat el president de
la Cambra de Comerç, Miquel Armengol. Batalla es va referir a la
proposta com “un exercici de ficció” i va defensar que “l’aeroport
per a Andorra és clarament l’aeroport d’Andorra-la Seu, infraestructura per la qual ha apostat el

Govern andorrà de forma conjunta amb la Generalitat”. Batalla
va fer aquestes declaracions en la
jornada inaugural de la 29a Trobada Empresarial al Pirineu, de la
qual va destacar “l’important impacte econòmic” que suposa la
celebració de l’esdeveniment,
“que copa totes les places hoteleres de la Seu i voltants”.
L’alcalde de la Seu va animar
els assistents a “no perdre de vista
l’esperança ni el treball del dia a
dia” com a claus d’èxit de qualsevol projecte empresarial. El president de la cimera, Vicenç Voltes,

va donar la benvinguda als 580
participants, es va referir a la situació política dels últims mesos
a Espanya i va afirmar que espera
que “els canvis recents ajudin a
reduir la tensió i a normalitzar les
relacions institucionals”.
En aquest sentit, la jornada d’avui compta amb la presència del
president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, de l’ex-ministre espanyol José Manuel García-Margallo, del cap de Govern,
Toni Martí i de la ministra espanyola de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet.

Aprofitar les fonts energètiques
renovables i el potencial eòlic
del Principat per generar electricitat. Aquest és l’objectiu del
projecte més votat al pressupost
participatiu d’enguany, organitzat per Govern i dotat amb una
partida econòmica de 300.000
euros. Arbres al vent ha estat la
proposta ciutadana que ha
aconseguit recollir més adhesions del total de vint-i-vuit idees que aspiraven a ser escollides
per construir o millorar espais,
infraestructures i equipaments
del país.
Des de Govern van assenyalar
que el projecte, tot i que encara
s’ha d’acabar de perfilar, està
basat en la construcció de diferents instal·lacions metàl·liques
arreu del Principat que, simulant la forma dels arbres, compten amb generadors eòlics que
permetrien crear electrictat
destinada a usos públics.
AMB EL 21,69% DELS VOTS
La proposta Arbres al vent va rebre, fins ahir quan es van tancar
definitivament les votacions, el
21,69% dels suports (766 vots),
quedant per davant de projectes com ara la construcció de
trams de voravia a la CG-4 entre
Erts i la Massana, amb el 21,09%
dels suports (745 vots), l’agilit-

zació del trànsit entre la rotonda
del quilòmetre 0 i la rotonda de
la Dama de Gel, amb el 7,53%
dels suports (266 vots), i la creació d’un itinerari a peu des d’Escaldes-Engordany fins a la basílica del santuari de Nostra
Senyora de Meritxell, que va
aconseguir el 3,4% de les adhesions (121 vots).
Segons van informar des de
l’executiu, la campanya del
pressupost participatiu del 2018
ha registrat 3.532 vots.
Dimarts vinent es presentarà
oficialment la idea guanyadora.
Les propostes s’ordenaran pel
nombre de vots atorgats i entraran al pressupost de 300.000 euros els projectes per ordre de
puntuació fins a esgotar la dotació pressupostària.

