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CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Benvolgut accionista,

Em plau convocar-lo a la Junta General Extraordinària, que es celebrarà el dimecres dia

26 de febrer de 2020, a les 18 hores en primera convocatòria o el dijous dia 27 de febrer
de 2020 a les 18 hores en segona convocatòria, a l’Hotel Guillem, c/Els Arínsols, núm.

10, d’Encamp.

L’Ordre del dia de la Junta General Extraordinària serà el següent:

Únic. - Elecció de conseller a proposta de l’Hble. Comú d’Encamp,
en substitució del Sr. Andreu Riba Valls

A Encamp, 3 de febrer de 2020

Pel Consell d'Administració,

el President,

Sr. Andreu Riba Valls

SAETDE, Societat Anònima d’Equipament Turístic-Esportiu de la Parròquia d’Encamp

La minoria comunal d’Escaldes -
Engordany, Demòcrates, va re-
cordar ahir que les barreres anti-
terroristes es van instal·lar a
petició del cos de policia. “Va ser
una demanda de la policia des-
prés dels atemptats del 17 d’agost
a Barcelona, els agents van realit-
zar un estudi i es van col·locar on
van dir que ho fessin”, va afirmar
Núria Barquín, consellera de DA
al comú, arran de les declara-
cions de la cònsol major escal-
denca, Rosa Gili. En aquestes,
manifestava que les han retirat
gairebé totes, perquè no estaven
ben ubicades i provocaven pro-
blemes de mobilitat, i per aquest
motiu van considerar oportú
treure-les per evitar accidents i
problemes. Tanmateix, Barquín
va assegurar que no saben si el
comú s’ha posat en contacte amb
la policia per pactar la retirada, ja
que “no tenim contacte amb la
majoria”.

Fonts properes al cos de policia
van informar el Diari que es va
mantenir una reunió amb els
cònsols de la parròquia per mirar
de millorar algunes localitzacions
de les proteccions, ja que provo-
caven problemes en algun punt
concret d’accés a cadires i cot-
xets, així com falta de visibilitat
en alguns llocs. I van assenyalar
que no es va arribar a prendre

cap decisió concreta.
Per la seva banda, Marc Calvet,

l’excònsol menor de la parròquia,
va manifestar al Diari que les tan-
ques es van instal·lar “per facilitar
la intervenció de la policia a l’a-
vinguda en el moment en què hi
hagués un incident, ja que per

aquesta mena d’atacs no t’avisen
amb una setmana d’antelació i ja
has d’estar preparat”. En la matei-
xa línia, Calvet va reiterar que el
comú no té cap competència en
aspectes de seguretat ciutadana, i
“si la nova corporació l’assumeix
com a seva, si passa alguna cosa a
l’avinguda se n’hauran de fer res-
ponsables ells mateixos”. I va afe-
gir que les barreres no compor-
ten cap perill, “tenen una alçada
de vorera, i si la població travessa
pels passos zebra, no hi ha barre-
res”.

Cal recordar que el projecte de
la instal·lació de les barreres anti-
terroristes a la parròquia escal-
denca va ascendir a més de
500.000 euros.

L’oposició al·lega que es va realitzar un estudi previ entre el comú i el cos

DA recorda que va ser la policia
qui va ubicar les barreres

L. G. / J. R. B.
Andorra la Vella

EESCALDES-ENGORDANYAFONTS DELS AGENTS DIUEN QUE NO S’HA DECIDIT RES

FERNANDO GALINDO

Marc Calvet

“[Les barreres] tenen
una alçada de vorera, i
si es travessa pel pas
zebra, no n’hi ha”

EXCÒNSOL MENOR D’ESCALDES-ENGORDANY

QUÈ HA DIT

Les inscripcions per participar
en la rua conjunta de Carnes-
toltes 2020 d’Escaldes-Engor-
dany i Andorra la Vella, que
tindrà lloc el pròxim 22 de fe-
brer, ja estan obertes als de-
partaments de Cultura d’amb-
dós comuns. El termini per
apuntar-s’hi acaba el 20 de fe-
brer a les 13 hores. La desfila-
da començarà a les 18 hores
des del parc de la Mola d’Es-
caldes i acabarà a la plaça
Príncep Benlloch de la capital.
L’organització recorda que el
nombre mínim de persones
per participar en el concurs de
comparses és de 8 i que està
obert a totes les edats. La te-
màtica de les disfresses és lliu-
re i el jurat en valorarà l’elabo-
ració i l’originalitat, així com la
posada en escena durant la
cercavila i la qualitat de la co-
reografia que representin els
participants.

Obertes les
inscripcions per
participar en la
rua de Carnaval

ANDORRA LA VELLAA

BSANT JULIÀ DE LÒRIA. Sota la
pregunta “la tecnologia augmen-
ta la felicitat?” s’iniciarà l’edició
local d’Andorra de la lliga de de-
bat que organitza la Universitat
d’Andorra per als estudiants de
secundària i batxillerat. L’equip
guanyador representarà l’UdA a
la fase final, que va a càrrec de la
Xarxa Vives d’Universitats.

L’UdA prepara l’edició
local de la lliga de debat

BANDORRA LA VELLA. El comú
d’Encamp i el Morabanc Andorra
van organitzar ahir un concurs
d’habilitats canines. Aquest acte,
que va comptar amb la participa-
ció dels gosso Dino, Kimba, Dau i
Anka, va servir com a prèvia de la
presentació del Trail Dog que
s’organitzarà a la parròquia en-
campadana l’1 de març.

El comú fa un concurs
d’habilitats canines

en breu


