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33 Judith Salazar, Susanna Vela i Carles Sánchez, ahir.
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LLEI DE SEGURETAT PÚBLICA

E
l ministeri fiscal conside-
ra que el suport dels conse-
llers generals socialdemò-
crates Susanna Vela i Car-

les Sánchez al recurs presentat per 
Terceravia en contra de la Llei de 
modificació de la Llei qualificada 
de seguretat pública i a la Llei gene-
ral de sanitat no és vàlid, tot i que 
aquest va ser admès a tràmit el pas-
sat 17 de febrer pel Tribunal Cons-
titucional. 

El fiscal general assegura que 
l’actuació dels dos consellers és 
nul·la perquè el grup parlamenta-
ri havia votat a favor i no s’hauria 
d’haver permès que Vela i Sánchez 
signessin el recurs d’inconstitucio-
nalitat per aquest motiu, un fet que 
els socialdemòcrates denuncien 
perquè no hi ha cap llei que així ho 
indiqui. «Ens preocupa molt l’actu-
ació del fiscal general per no com-
plir amb la funció que té atribuïda 
constitucionalment i que els seus 
arguments no siguin jurídics sinó 

El PS critica els arguments 
«polítics» del fiscal general
El ministeri públic no 
admet el suport de dos 
consellers a Terceravia
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polítics», va manifestae la conselle-
ra general Judith Salazar en la roda 
de premsa per anunciar les conside-
racions fetes pel ministeri públic i 
el Consell General després de rebre 
els informes preceptius.  Els conse-
llers generals subratllen que el fis-
cal, amb aquesta consideració, vol 

evitar que el Tribunal Constitucio-
nal analitzi aquesta llei i «faci la se-
va feina». El suport dels socialdemò-
crates es fa per garantir els drets de 
la ciutadania i l’interès general, els 
quals haurien de respondre que les 
coses «s’estan fent bé», segons un 
comunicat del PS. H

El Lycée Comte de Foix, 
campió de la Lliga de debat

Andorra Endavant, el nou 
partit que impulsa Montaner

L’equip del Lycée Comte de Foix és 
el campió de la fase classificatòria 
de la Lliga de debat de secundària 
i batxillerat de la Xarxa Vives, cele-

Andorra Endavant. Aquest és el 
nom que tindrà el futur partit na-
cional que impulsarà la conselle-
ra general laurediana Carine Mon-
taner i del qual ja té gairebé a punt 
els estatuts que es presentaran avi-
at per al seu registre. Així ho va re-
velar ahir la parlamentària laure-
diana al programa Ara i aquí de Rà-
dio Nacional d’Andorra, on a més 

brada per la Universitat d’Andor-
ra. Jordi Pon Gurguí, de l’equip del 
col·legi Sant Ermengol, ha estat no-
menat millor orador. Hi van parti-
cipar equips de l’escola andorra-
na de batxillerat, el col·legi Sant Er-
mengol, el col·legi espanyol María 
Moliner i el Lycée Comte de Foix, 
que van debatre sobre si És compa-
tible el creixement global de l’economia 
amb el respecte al medi ambient?’. H

va donar a conèixer quin serà el lo-
gotip de la formació. «Sóc de cen-
tredreta, però crec molt en els pro-
jectes i hem de treballar», deia en 
resposta a la pregunta de quina se-
rà la ideologia del partit. H

Jordi Pon Gurguí, del 
Sant Ermengol, ha estat 
nomenat millor orador

La consellera laurediana 
afirma que té a punt els 
estatuts de la formació
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33 El logotip del nou partit.


