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Prova pilot amb èxit a la CG-3

MARIA PILAR ADÍN

El primer dia de la prova pilot consistent a habilitar dos carrils a la CG-3 a la
Massana a partir de la rotonda d’Anyós
per afavorir la fluïdesa del trànsit es va
tancar ahir amb un resultat positiu. L’objectiu és reduir el temps que tarden els
conductors de les valls del Nord a arribar
a les parròquies centrals, i segons es dedueix d’aquesta primera jornada de prova
es retallen uns deu minuts. La proposta
d’aquesta actuació per solucionar la congestió del trànsit a la rotonda d’Anyós,

amb la recuparació del doble carril en
sentit baixada com hi havia abans, estava continguda al programa electoral dels
darrers comicis de Ciutadans Compromesos. Aquesta formació es mostrava ahir
satisfeta de l’inici de la prova a les xarxes
socials. L’èxit inicial de la iniciativa posa
de manifest que és possible aconseguir
importants millores en la circulació de
vehicles amb actuacions molt senzilles.
De fet, en cas que es decidís habilitar el
doble carril de manera definitiva només

farien falta uns treballs que es podrien
portar a terme en dos dies. A més, Mobilitat estudia activar uns dispositius similars en altres punts conflictius, com la
carretera propera a la zona dels bombers
a Santa Coloma i a la de Sant Joan de Caselles fins al poble de Canillo. El trànsit és
un dels temes que més preocupa la ciutadania, segons reflecteixen periòdicament
les enquestes del Centre de Recerca Sociològica, i per això cal que les administracions actuïn per trobar solucions.
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El primer dia de la prova
pilot amb l’habilitació d’un
doble carril a la CG-3 a la
Massana a partir de la rotonda d’Anyós estalvia 10
minuts de viatge.

El concurs d’iniciatives
ambientals augmenta enguany la dotació econòmica
fins als 7.000 euros i incorpora en aquesta edició la
prevenció de residus.

La 30a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu
s’inicia avui a la Seu d’Urgell amb més de 600 participants, molts d’ells procedents d’Andorra.

El teatre Versus Glòries programa fins al 9 de juny ‘Aniversari’, produït per l’ENA i
L’Animal, i coincideix amb
‘Coitus’, d’Agustí Franch, a
la cartellera barcelonina.

ENQUESTA SETMANAL

Creus que és una decisió
encertada el nomenament
d’una sindicalista per a
Funció Pública?
Envia ENQUESTA SÍ o
ENQUESTA NO per SMS
al 747.
Divendres publicarem
el resultat.
La vostra opinió
és important!

OPINIONS A LES XARXES
Federació Motociclista d’Andorra
@Fede_Motos_AND

Celebrem el Dia Mundial del Medi
Ambient enguany dedicat a combatre la
contaminació atmosfèrica. Conscienciem
sobre la cura del nostre entorn.

Comú Encamp
@ComuEncamp

I els nostres padrins segueixen de viatge
per Peníscola i voltants! Avui s’han arribat a Cervera del Maestre on han visitat
un Centre d’interpretació de l’oli amb el
seu respectiu molí.

* Cost del missatge: 1,50 € + cànon
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Qüestió de
sensibilitats
o no...
Escoltar la ciutadania hauria de ser una de les tasques
principals dels polítics i de les
administracions, dels bons
governants per reprendre allò
que vaig dir fa unes setmanes.
O potser no, pensaran alguns.
Soc del parer que sí, i més en
un país com el nostre, la mida
geogràfica i demogràfica del
qual ho facilita. En aquests
complicats organigrames que
es munten i es desmunten...
Al servei de qui? Dels qui els
construeixen o d’aquells a qui
haurien de servir? Bona disjuntiva. Posem per cas que
optem per la segona part, al
servei dels qui haurien de servir, els ciutadans. Doncs bé,
seguim. En els organigrames
de les administracions potser
hi hauria d’haver un departament dedicat especialment a
això, a l’escolta activa, com es
diu ara, del ciutadà ras. A l’escolta dels qui lluiten i viuen el
dia el dia amb els seus maldecaps, reptes i petites alegries.
Perquè són ells qui pateixen
les conseqüències de les decisions dels qui tenen la visió de
conjunt, us sona aquesta expressió, oi? La visió de conjunt
són les paraules màgiques que
fan servir normalment els qui
estan al capdavant d’institucions, empreses i administracions quan alguna minoria demana algun canvi, o expressa
alguna queixa, o té alguna petició. I no dic que no sigui així,
però està clar que almenys
s’han de poder donar raons de
pes quan hi ha decisions que
afecten el benestar de la gent
o la seva economia. I ja sabem
que existeix la figura del raonador del ciutadà que escolta
i fa de mediador, però potser
és insuficient o potser no. I és
que moltes vegades el quid de
la qüestió està en les sensibilitats, o no...
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