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8 DE GENER DEL 20096

Andorra signarà en quinze dies
la cessió de Ràdio Andorra

CONVENI TRANSACCIONAL DESPRÉS DE DEU ANYS DE NEGOCIACIÓ

b

b

M. R.*
ANDORRA LA VELLA

E
l Consell de Ministres va
aprovar ahir, tal com ja es
va avançar, la recepció de
l’edifici de Ràdio Andorra,

que arribarà finalment a mans del
Govern després de deu anys de nego-
ciació amb Espanya. Després que el
26 de desembre passat s’anunciés la
cessió espanyola d’aquest indret
històric ubicat a Encamp, la minis-
tra d’Afers Exteriors, Meritxell Ma-
teu, es desplaçarà a Madrid en un
termini de quinze dies per tal de sig-
nar el conveni per a la cessió amb el
seu homòleg espanyol, Miguel Án-
gel Moratinos.

La nova ministra portaveu, Conxi-
ta Marsol, va qualificar l’acord
d’«important i positiu», ja que es
tracta del resultat de diverses troba-
des prèvies en què s’ha abordat
aquesta possibilitat que, finalment,
es materialitzarà amb la visita de
Mateu a la capital espanyola.

I N T E R È S N A C I O N A L / Marsol va
avançar ahir que l’edifici serà decla-
rat d’interès nacional i que, a més,
se li atorgarà un ús públic. Tot i

això, la ministra portaveu no va es-
pecificar de moment quina serà la
seva funció futura. El que sí que va
quedar ahir clar, a més, és la millora
de l’accessibilitat que es pretén fer
en els propers anys, «ja que està si-
tuat en un enclavament de difícil
accés» –el revolt que precedeix la ro-
tonda d’entrada a Encamp.

Ràdio Andorra va ser un referent
durant la Segona Guerra Mundial,
en ser l’única ràdio privada francesa
que va emetre de forma neutral sen-
se el control d’Alemanya ni de

França. Després d’un llarg període
de decadència i diversos litigis, el
Consell General va tancar l’emissora
el 1980 –no va renovar la llicència
concedida 20 anys abans. Finalment,
amb la transferència de l’Edifici a
Andorra es compleix la voluntat ex-
pressada per totes les parts, que pre-
tenien tancar aquest tràmit al més
aviat possible. El conveni estava pre-
vist, de fet, des de fa molts mesos,
tot i que s’esperava a un estudi del
Ministeri d’Hisenda per tal de po-
der-se dur a la pràctica.

SALVAGUARDA ECONÒMICA / La cessió,
que s’amplia també a altres béns de
Ràdio Andorra, també ha estat, d’al-
tra part, estudiada per Espanya. En
aquest sentit, l’acord inclou la in-
demnització de qualsevol demanda
futura, en referència explícita al pa-
gament pendent als treballadors i
petits creditors. Com a futures utili-
tats de l’edifici, diverses veus asse-
nyalen a emplaçar un ministeri, un
museu o fins i tot les instal.lacions
de la televisió nacional. H
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33 Les instal.lacions de Ràdio Andorra.

Mateu es
traslladarà a Madrid
per ratificar l’acord
amb Moratinos

Marsol afirma que
també es treballarà
per millorar-ne
l’accessibilitat

Marsol relleva
Minoves com a
ministra
portaveu

NOVETAT MINISTERIAL
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La roda de premsa posterior al
Consell de Ministres també va ser-
vir perquè la ministra de Pre-
sidència, Conxita Marsol, es pre-
sentés ara també com a ministra
portaveu, substituint Juli Mino-
ves en el càrrec. Segons Marsol,
aquesta «és una decisió del cap de
Govern» que li va ser anunciada
ahir. El canvi aniria, segon ella,
«en la tònica d’anys anteriors,
amb la voluntat de rotació», can-
viant anualment aquesta figura.

D’altra banda, Marsol va anun-
ciar que el cessament de l’ambai-
xador a París, Vicenç Mateu, es
saldarà finalment el proper 19 de
gener amb el relleu de l’actual
ambaixador a Madrid, Xavier Es-
pot, que assumirà les funcions
com a cap de negoci, paral.lela-
ment a l’actual càrrec. Aquesta
mesura va ser ahir justificada pel
fet de ser «la més apropiada a fi-
nal de legislatura, la més àgil i la
més fàcil». A més, actualment «ja
hi ha personal a l’ambaixada»
que treballa en la mateixa línia
per tal de mantenir les diferents
actuacions.

PROPIETAT HORITZONTAL / Final-
ment, el Govern va aprovar ahir
la publicació al Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra (BOPA)
del text refós de la llei de la Pro-
pietat Horitzontal, que s’editarà
menys d’un mes després que el
Consell General ho demanés en
un termini de sis mesos. La nova
regulació «millora i facilita», se-
gons Marsol, el sistema que re-
geix actualment. H

Fitch Ratings
confirma les
qualificacions
de Crèdit

BANCA

EL PERIÒDIC
ESCALDES-ENGORDANY

La firma qualificadora de risc in-
ternacional Fitch Ratings va con-
firmar confirmat les qualifica-
cions –«ratings»– de Crèdit An-
dorrà, la perspectiva de les quals
és «estable«, amb què manté la
mateixa valoració obtinguda du-
rant gener de 2008, segons va in-
formar ahir l’entitat andorrana.

ISO AMBIENTAL / D’altra banda,
Andbanc va obtenir el certificat
en gestió mediambiental ISO, a
càrrec de la firma internacional
Det Norske Veritas, posant de ma-
nifest el «compromís del banc
amb el desenvolupament sosteni-
ble i el respecte al medi ambient».
La certificació ha estat precedida
per una auditoria externa. H

El SAT recollirà signatures
per reivindicar el retorn del
tancament a les 20.00 h

SINDICAT ANDORRÀ DE TREBALLADORS
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bUn estand a la Plaça de
la Rotonda autoritzat per
Ferrer possibilitarà l’acció

El Sindicat Andorrà de Treballadors
(SAT) va anunciar ahir que a mitjan
gener instal.larà un estand a la plaça
de la Rotonda d’Andorra la Vella per
recollir signatures, després que la
Cònsol Major d’Andorra la Vella, Ro-
sa Ferrer, hagi autorizat l’acció. Les
rúbriques aniran destinades a rei-
vindicar el restabliment de l’horari
comercial anterior, a les 20.00 hores,
segons va afirmar el secretari gene-
ral del SAT, Guillem Fornieles.

A més, el sindicat espera que «la
participació de tothom el que està
implicat quan es decideixen aquest
tipus de mesures», assenyalant a la

Taula de Comerç com un dels espais
on pretenen implementar la inter-
venció. Fornieles, que considera que
«hi ha molta gent descontenta» amb
l’ampliació dels horaris, saldada fi-
nalment amb «una decisió sa-
lomònica que no convenç», va anun-
ciar la potenciació de les reivindica-
cions pacífiques al carrer.

A LA CLANDESTINITAT / La nova regula-
ció portaria el SAT, segons Fornieles,
a la clandestinitat, tal com va ex-
pressar fa uns dies al copríncep epis-
copal, Joan Enric Vives. Fornieles va
criticar durament la llei de Llibertat
Sindical i a la llei de Seguretat i Hi-
giene en el treball, recordant que en

cas que els coprínceps les ratifiquin
–tal com és previsible– «seran ells els
responsables d’aprovar una discri-
minació». Segons el SAT, aquesta
vulneració afectaria al principi
d’Igualtat, ja que es tracta d’una
«discriminació aberrant» per raons

d’origen, a la vegada que «no té en
compte els treballadors fronterers i
no garanteix la figura dels delegats
sindicals». Fornieles va anunciar
també que han adreçat a la CASS
una demanda d’informació sobre el
nombre d’assalariats. H

Fornieles espera el
parer del copríncep sobre
les lleis sindicals

33 Fornieles i Isabel Barreiro, membres del SAT.
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