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el Periòdic d’Andorra

Editorial

Les especiicitats tenen un
preu per a la Unió Europea
exministre espanyol
d’Economia i Hisenda i excomissari europeu, Pedro Solbes, va
valorar ahir les negociacions que Europa i Andorra mantenen per tancar un acord d’associació. Ho va fer en el marc de la
Trobada Empresarial al Pirineu,
una cita anual que reuneix als millors professionals per fer una ullada a la situació del món des d’un
punt de vista econòmic. Qui va ser
ministre de Felipe González i de José Luís Rodríguez Zapatero va exposar la seva visió de com hauria
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També ha
passat...
a setmana passada tots els
mitjans de comunicació del
país publicaven notícies destacades de l’actualitat: el debat monogràfic sobre sanitat, els estudiants passant la prova oficial de
batxillerat, el nom triat a la mascota
de Protecció Civil, la taula de treball
d’empresaris d’Israel amb empresaris d’Andorra impulsada pel Govern
i Actua, les divergències del soci majoritari de Saetde amb la gestió de Nevasa, i moltes d’altres. L’actualitat és
un no parar, i això significa que el pa-
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de ser l’encaix d’Andorra a la Unió
Europea. Ho va fer des del seu coneixement profund de com funciona la UE i, sorprenentment, es
va mostrar partidari de l’ingrés al
club dels 27 i va deixar clar que a

Solbes avisa
que a Europa
no li agraden
les diferències
ís treballa i que, tots i cadascú, des
del seu àmbit, sumem perquè Andorra avanci.
Entre les notícies –les bones i les
no tan bones– però, cap línia ni cap
paraula sobre l’aprovació de dos decrets de Govern cabdals per als nostres ciutadans i per assolir la societat
solidària i justa a la qual tots aspirem:
el primer, la distribució competencial, la participació, la planificació, la
inspecció i el finançament en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris; i el segon, les prestacions tècniques i tecnològiques, així com la cartera de serveis socials i sociosanitaris.
Estem parlant de dos reglaments
fonamentals que desenvolupen la Llei
de serveis socials i sociosanitaris. Amb
aquests reglaments queda establerta
la cartera de serveis socials i sociosanitaris que permet definir cada servei
i concretant-ne els objectius, les funcions, la naturalesa, les aportacions
econòmiques, les persones beneficiàries, els requisits específics d’accés,
els recursos humans i àrees professionals bàsiques de serveis tant primordials com l’atenció primària, el servei
d’atenció domiciliària, el servei d’esplai, el servei d’assistència personal,
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ca repetitiu amb discursos que es
repeteixen tot i que sembla molt
llunyana la data quan es pugui signar. N’hi ha qui la situen més enllà del 2020, i a més s’ha de tenir
en compte que en aquest temps poden succeir molts esdeveniments
que facin alentir les converses. El
que es segur és que els andorrans
hauran tornat a les urnes i que serà un altre govern el que tanqui i
signi l’acord. Tanmateix, Solbes es
mostra convençut que el brexit no
afectarà a les negociacions i que
l’objectiu ha de ser entrar al mercat interior europeu.

Brussel·les no li agraden les especificitats perquè la UE s’encamina
cap a l’harmonització fiscal i cap a
règims similars.
Segurament que el cap de Govern, Toni Martí, que va participar
ahir a la Trobada, va prendre bona
nota de les paraules de Solbes, que
va insistir que els «règims divergents» han de ser temporals. És a dir,
que si s’arriba a un acord pel tabac
tindrà data de caducitat i potser no
serà els 20 anys que reclama el sector agrícola.
El tema de l’acord d’associació,
però, comença a semblar una mi-

el servei de suport a la inclusió laboral, i molts més, estem parlant d’uns
30 serveis socials i sociosanitaris.
D’allò que sí hem pogut sentir a
parlar aquests dies és del telèfon d’urgència i del del servei d’atenció a les
víctimes de la violència de gènere i
domèstica. Serveis primordials per
ajudar a la víctima en tot el procés
del seu maltractament. Un telèfon
obert 24 hores, tots els dies de l’any i
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una atenció integral donada per professionals de treball social, educació
social, psicologia i de dret. Atenció
totalment gratuïta a les víctimes i, si
s’escau, al seus fills menors. Víctimes
que cada vegada troben més coratge
a denunciar l’infern que viuen perquè cada vegada són més conscients
sobre allò s’ha de fer i saben que des
del Govern tindran el suport necessari per sortir se’n.

També s’han definit les competències de Govern i dels comuns en
l’àmbit social i sociosanitari, així
com la seva planificació i el seu finançament. Igualment, s’ha concretat la
inspecció dels serveis socials i sociosanitaris, amb la creació d’un Servei d’Inspecció Social i Sociosanitària
que preveu la participació de la ciutadania amb enquestes d’opinió prop
dels beneficiaris dels serveis socials.
Tal com preveu la llei, es faran auditories d’eficàcia i eficiència del servei
amb indicadors de qualitat moderns,
així com auditories a les entitats collaboradores o que reben aportacions
públiques, ja que el serveis prestats
han de ser de qualitat.
Anem avançant en l’aplicació de
la Llei de serveis socials i sociosanitaris; amb aquest dos reglaments queden molt ben definits tots els serveis
i així el ciutadà que els necessiti estarà sempre segur de rebre’ls amb qualitat i a temps. Ara hem de garantir
que aquests avenços siguin coneguts
per la ciutadania i continuar de treballant per a les persones que són vulnerables o que ho poden ser en algun
moment de la seva vida. H
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