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33 Pisco i López, en roda de premsa, ahir.
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ELECCIONS PARLAMENTÀRIES A PORTUGAL

A 
falta de poc més de dues 
setmanes per a les elecci-
ons parlamentàries a Por-
tugal, el diputat socialis-

ta del país lusità, Paulo Pisco, va fer 
ahir una crida a la mobilització del 
vot del resident portuguès en la seva 
visita al Principat. 

«És un moment molt important 
no només per a Portugal sinó també 
per a la comunitat portuguesa que 
viu aquí perquè Andorra és una pri-
oritat de la política exterior portu-
guesa», va declarar Pisco, qui va es-
timar que prop de 7.000 electors po-
dran exercir el seu dret a vot. «A les 
darreres eleccions van votar al vol-
tant de 1.000 electors. En aquests co-
micis creiem que es podrien tripli-
car els vots d’acord a la participació 
que va haver-hi a les darreres elecci-
ons europees». 

La compareixença de Piso va te-
nir lloc a la seu del PS, on va coinci-
dir amb el president del grup parla-
mentari socialdemòcrata, Pere Ló-
pez, al assenyalar que la governança 
de les forces d’esquerres a Portugal 
ha afavorit els lligams amb Andor-

Pisco crida a la mobilització 
del vot del resident portuguès
El polític lusità afirma que 
les esquerres han estret 
els lligams amb Andorra

ADRIÀ ESTEBAN
ANDORRA LA VELLA

ra. «Sempre que el Partit Socialis-
ta portugués ha estat al Govern hi 
ha progressos en les relacions bila-
terals amb Andorra», va sostenir Pi-
so. En aquest sentit, López va expo-
sar «avenços significatius» com el 
del conveni sobre l’educació a l’any 
2000, l’acord de lliure circulació de 
treballadors l’any 2007 o la negoci-
ació del conveni per evitar la doble 
imposició l’any 2018.

PROGRAMA ‘REGRESSAR’/ A més, Pisco 
va fer referència als «beneficis fis-
cals de ‘Regressar’, el programa que 
té com a objectiu la repatriació dels 
emigrants, i va comentar que en tant 
sols mes i mig de funcionament ja 
s’hi han adherit més de 100 ciuta-
dans. «Volem captivar a la gent per 
tornar a Portugal. És un deure moral, 
però també hi ha una necessitat la-
boral molt gran», va declarar Piso. H

33 Un duaner controla el tabac en un cotxe a la duana de Porta.

La fiscalia francesa reclama qua-
tre mesos de presó condicional per 
una parella de Maintenon (França) 
acusada de presumpte contraban 
de tabac procedent del Principat. 
Segons el rotatiu l’Echo Republicain, 
tots dos són jutjats pel tribunal de 
Chartres –al sud–oest de París– per 
haver comprat el tabac i després-
revendre’l al departament d’Eure-
et-Loir. Segons el diari francès, els 
dos acusats van reconèixer els fets 
durant el procés, i van admetre da-
vant del tribunal que els viatges a 
Andorra van començar al setem-

SUCCESSOS

TELECOMUNICACIONS

Petició de presó condicional 
per contraban de tabac

FEDA demana impulsar l’ús 
de la tecnologia ‘Blockchain’

Un tribunal francès jutja 
una parella que revenia 
cigarretes del Principat

bre del 2016 i que es van anar in-
tensificant a partir del febrer del 
2017. Un dels acusats té 30 anys. Els 
investigadors van enxampar la pa-
rella el 25 de stembre del 2017, al 
seu domicili, amb 180 cartrons de 
tabac i 70 paquets de cigarretes. Els 
agents van confiscar el cotxe amb 
el qual presumptament feien els vi-
atges a Andorra. L’altra acusada va 
declarar que amb el seu marit hau-
rien obtingut uns beneficis d’uns 
1.000 euros cada mes. «No ho fe-
iem per enriquir-nos, sinó perquè 
ens permetia viure una mica mi-
llor», va dir l’acusada. Segons la in-
vestigació, haurien venut 639 car-
trons de tabac a 50 euros cadascun, 
una xifra confirmada per la pare-
lla. A banda de la presó, podrien ar-
ribar a fer front a una multa de fins 
a 570.000 euros.H
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33 El Punt de Trobada.

El Govern afirma que segueix amb els 
treballs per la rotonda del Punt de Trobada

han reiterat que continuen els 
treballs per construir un punt 
rodó en aquesta zona.

Així, posen en relleu que tal 
com es va anunciar, el minis-
teri d’Ordenament Territori-
al continua amb els treballs 
per dur a terme la construcció 
d’una rotonda a les proximi-
tats del centre comercial Punt 
de Trobada, per tal de facili-
tar el canvi de sentit en aques-
ta zona.

El ministeri responsable 
de l’Ordenament Territorial, 
continua el mateix escrit, es-
tà centrat en la definició més 
precisa d’aquesta proposta vi-
ària i en el compliment de tots 
els requeriments i tràmits ad-
ministratius per fer-la realitat. 
En concret, ja s’han iniciat les 
negociacions pertinents amb 
els propietaris de les possibles 
parcel·les que podrien estar 

afectades per l’obra.
Aquest projecte urbanístic, deta-

llen, facilitarà la mobilitat dels con-
ductors que circulen per la CG1 en 
aquesta zona. La redacció del projec-
te i la licitació de les obres per cons-
truir la rotonda estan pressuposta-
des per al 2019. H

L’Executiu explica que se centra amb la definició precisa de la seva ubicació

MOBILITAT

En la resposta que el ministre 
de Presidència, Economia i Em-
presa, Jordi Gallardo, donava a 
la consellera de terceravia+Unió 
Laurediana+Independents, Carine 

Montaner, i que es publicava aquest 
dimecres al Butlletí del Consell Ge-
neral es posava en relleu que es des-
cartava recuperar el gir a l’esquerra 
a la CG1 tot just al davant del Punt 
de Trobada. Aquest dijous, i a través 
d’un comunicat, des de l’executiu 
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33 Albert Moles, durant la presentació de la jornada.

«El blockchain és una oportunitat 
per a tothom». Amb aquestes pa-
raules, el director general de FE-
DA, Albert Moles, va inaugurar 
ahir la segona edició de la jorna-
da El blockchain aplicat a les empre-
ses, un esdeveniment que ha es-
tat organitzat pel grup Pyrénées 
i la companyia tecnològica Enzy-
me Advising Group. Durant la se-

Albert Moles afirma que 
un 2% de les empreses 
del Principat la fan servir

va presentació, Moles va indicar 
que molts empresaris andorrans 
mostren interès a introduir aques-
ta tecnologia en els seus negocis, 
tot i que «en la realitat no és ai-
xí», ja que finalment les empreses 
«no apliquen projectes reals». En 
aquests moments, i segons Moles, 
hi ha un 2% d’empreses del Prin-
cipat que ja treballen amb el bloc-
kchain, i aquest fet «pot ser perquè 
encara no hi ha prou estàndards» 
i, a més, es pot deure a «l’enfoca-
ment» de cada negoci. Per tant, 
el titular de FEDA va explicarque 
aquest «és un gran repte» per als 
negocis.
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