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DIRECTORI

El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció d’opinió. L’opinió del BONDIA es re� ecteix en el seu editorial.
Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència.

Avís SMS: En compliment del que preveu la Llei 15/2003 Quali� cada de Protecció de Dades Personals, de 18 de desembre, us informem que les vostres dades personals passaran a formar part d’un � txer automatitzat, a què acordeu el vostre consentiment, la � nalitat del qual és la gestió dels 
missatges SMS. El responsable del � txer és la SOCIETAT LA VEU DEL POBLE SA, on podeu exercir el drets d’accés, recti� cació, cancel·lació i oposició. Us informem que les vostres dades no seran cedides. Els missatges es publiquen literalment, d’acord amb el contingut rebut a la redacció del 
BONDIA. No obstant, el diari es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les opinions expressades en aquesta secció. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix el BONDIA i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) 
incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogrà� c, il·legal o atemptatori contra els drets humans. El BONDIA es reserva el dret de retirar tots els comentaris i les aportacions que vulnerin 
el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogrà� cs, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resultin adequats per publicar-se. No es publicarà cap missatge amb dades personals o que puguin 
identi� car una persona sense el consentiment de la persona interessada. L’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis que es prestin amb � ns o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers. L’usuari garanteix que la informació, el material, els 
continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al titular del diari, no infringeixen els drets de protecció de dades personals ni cap altra disposició legal. La informació, els materials, els continguts, les opinions o les observacions que l’usuari 
faciliti al titular es consideraran no con� dencials, i es reservarà el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada. La relació entre LA VEU DEL POBLE i l’USUARI se sotmet a la jurisdicció del Principat d’Andorra.
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* Cost del missatge: 1,50 € + cànon

Envia ENQUESTA SÍ o 

ENQUESTA NO per SMS 

al 747.  

Divendres publicarem 

el resultat. 

La vostra opinió 
és important!

Creus que és una decisió 
encertada el nomenament 
d’una sindicalista per a 
Funció Pública?

El primer dia de la prova pilot consis-

tent a habilitar dos carrils a la CG-3 a la 

Massana a partir de la rotonda d’Anyós 

per afavorir la � uïdesa del trànsit es va 

tancar ahir amb un resultat positiu. L’ob-

jectiu és reduir el temps que tarden els 

conductors  de les valls del Nord a arribar 

a les parròquies centrals, i segons es de-

dueix d’aquesta primera jornada de prova 

es retallen uns deu minuts. La proposta 

d’aquesta actuació per solucionar la con-

gestió del trànsit a la rotonda d’Anyós, 

amb la recuparació del doble carril en 

sentit baixada com hi havia abans, esta-

va continguda al programa electoral dels 

darrers comicis de Ciutadans Comprome-

sos. 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 de� nitiva només 

farien falta uns treballs que es podrien 

portar a terme en dos dies. A més, Mo-

bilitat estudia activar uns dispositius si-

milars en altres punts con� ictius, com la 

carretera propera  a la zona dels bombers 

a Santa Coloma i a la de Sant Joan de Ca-

selles � ns al poble de Canillo. El trànsit és 

un dels temes que més preocupa la ciuta-

dania, segons re� ecteixen periòdicament 

les enquestes del Centre de Recerca Soci-

ològica, i per això cal que les administra-

cions actuïn per trobar solucions.

Prova pilot amb èxit a la CG-3
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 DONANT LA NOTA

Jaume Bonell

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 ro-

tonda d’Anyós estalvia 10 

minuts de viatge.
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Sílvia Ferrer

El concurs d’iniciatives 

ambientals augmenta en-

guany la dotació econòmica 

� ns als 7.000 euros i incor-

pora en aquesta edició la 

prevenció de residus.

12345
Juanma Casero

El teatre Versus Glòries pro-

grama � ns al 9 de juny ‘Ani-

versari’, produït per l’ENA i 

L’Animal, i coincideix amb 

‘Coitus’, d’Agustí Franch, a 

la cartellera barcelonina.
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Vicenç Voltes

La 30a edició de la Troba-

da Empresarial al Pirineu 

s’inicia avui a la Seu d’Ur-

gell amb més de 600 parti-

cipants, molts d’ells proce-

dents d’Andorra.
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OPINIONS A LES XARXES

Comú Encamp

@ComuEncamp

I els nostres padrins segueixen de viatge 

per Peníscola i voltants! Avui s’han arri-

bat a Cervera del Maestre on han visitat 

un Centre d’interpretació de l’oli amb el 

seu respectiu molí.

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. 

Escoltar la ciutadania hau-

ria 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 

geogrà� ca i demogrà� ca 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 dis-

juntiva. Posem per cas que 

optem per la segona part, al 

servei dels qui haurien de ser-

vir, els ciutadans. Doncs bé, 

seguim. En els organigrames 

de les administracions potser 

hi hauria d’haver un departa-

ment dedicat especialment a 

això, a l’escolta activa, com es 

diu ara, del ciutadà ras. A l’es-

colta dels qui lluiten i viuen el 

dia el dia amb els seus malde-

caps, reptes i petites alegries. 

Perquè són ells qui pateixen 

les conseqüències de les deci-

sions dels qui tenen la visió de 

conjunt, us sona aquesta ex-

pressió, oi? La visió de conjunt 

són les paraules màgiques que 

fan servir normalment els qui 

estan al capdavant d’instituci-

ons, empreses i administraci-

ons quan alguna minoria de-

mana algun canvi, o expressa 

alguna queixa, o té alguna pe-

tició. 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 � gura del rao-

nador del ciutadà que escolta 

i fa de mediador, però potser 

és insu� cient o potser no. I és 

que moltes vegades el quid de 

la qüestió està en les  sensibi-

litats, o no... 

Qüestió de 
sensibilitats 
o no...


