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consell de ministres

consell general

El Govern modifica el reglament
energètic a favor de l’aerotèrmia

El PS pregunta pel cost de
les patologies vinculades
a la salut mental

La mesura pretén fomentar la producció de calefacció amb aquesta tecnologia
sfga
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Amb la voluntat d’afavorir la
producció de calefacció, climatització o aigua calenta sanitària a través de bombes d’aerotèrmia, el consell de ministres
va donar ahir llum verda a
una modificació del reglament
energètic en l’edificació per introduir-hi un annex que reguli
aquestes instal·lacions. Es tracta d’una proposta de la ministra
de Medi Ambient, Agricultura i
Sostenibilitat, Sílvia Calvó. Tal
com va posar en relleu el cap de
l’Oficina de l’Energia i el Canvi
Climàtic, Carles Miquel, fins
ara aquestes instal·lacions s’estudiaven “cas per cas” però no
hi havia una “regulació específica”, amb la qual cosa s’espera
que ara que “les regles del joc
són les mateixes” es pugui impulsar aquest tipus d’energia.
L’annex fixa les condicions
tècniques que han de complir
aquestes instal·lacions que, tal
com va concretar Miquel, fan
servir l’energia continguda en
l’aire com a font d’energia renovable per utilitzar-la per a
calefacció, climatització i aigua
calenta sanitària.
Tal com va exposar el cap de
l’Oficina de l’Energia, l’aerotèrmia s’inclou en el reglament a
través d’un annex, de la mateixa manera com s’hi va incloure

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS) Rosa
Gili ha tramitat a Sindicatura
diverses preguntes escrites
per al Govern mitjançant les
quals pretén obtenir més informació sobre l’abast que les
afectacions lligades a la salut
mental tenen al país. Així, vol
tenir dades sobre el cost que
aquestes patologies representen per a la sanitat pública i com s’afronta, així com
quants pacients estan seguint
tractament en centres estrangers. Gili recorda que ara fa
uns mesos, en una compareixença davant la comissió de
Sanitat i Medi Ambient del
Consell General, la llavors ministra de Salut, Rosa Ferrer,
va explicar que “el 15% de la
població andorrana” pateix
algun tipus de problema de
salut mental.
Per això, la parlamentària
socialdemòcrata demana ara
a l’executiu que informi “del
cost per a la sanitat pública
que suposen aquestes patologies”, informació que es vol
obtenir amb un desglossament per “hospitalitzacions,
medicacions i altres atencions sanitàries en l’àmbit hospitalari i en l’àmbit dels prestadors de serveis externs”.

Carles Miquel, ahir, en un moment de la seva intervenció al consell de ministres.

el decret ha estat
consensuat amb
el col·legi d’enginyers
i el d’arquitectes
l’eficiència energètica en edificacions, la biomassa, la geotèrmia, l’energia solar tèrmica
i els hidrocarburs. També va
destacar que altres “palanques”
per a l’aerotèrmia han estat,
des del 2015, la modificació del
reglament de control de la contaminació atmosfèrica per permetre la instal·lació en façanes
i patis i la modificació del reglament del pla Renova perquè

aquestes instal·lacions estiguin
subvencionades fins a un 15%
amb un màxim de 40.000 euros. Un altre impuls, segons
Miquel, ha estat la modificació
del reglament de la construcció
per afavorir l’eficiència energètica, els elements d’eficiència
ambiental i el foment de les
energies renovables, que fixa,
per exemple, condicions per a
la producció d’aigua calenta sanitària.
Aquest text ha estat treballat
amb els enginyers i els arquitectes i s’emmarca en el model
energètic que defineix el Llibre
Blanc de l’Energia i en les polítiques de foment de les energies renovables.

La consellera general del
PS també posa en relleu que
“ens consta que molts pacients andorrans estan hospitalitzats fora” del país i, per
això, vol saber quantes persones es troben en aquesta
situació.
La informació es demana
amb un desglossament entre
“menors, adults i gent gran”.
També interroga l’executiu
per si hi ha convenis entre
la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i centres
hospitalaris estrangers i, si la
resposta és afirmativa, amb
quins. Al mateix temps, vol
saber quin cost suposa aquesta atenció en altres estats i els
protocols que se segueixen per
decidir l’enviament d’aquesta
gent fora d’Andorra.
La parlamentària va explicar que “l’objectiu de la
demanda és tenir més informació sobre la població andorrana en relació a la seva salut mental”. Aquestes dades,
va indicar, “són essencials de
cara a les mesures que s’han
de prendre en un futur”. Així,
“volem saber com ho estem
gestionant ara” i “quin és el
cost que suposa per al país”,
ja que “això ens pot ajudar a
pensar en quin hauria de ser
el posicionament del nostre
sistema sanitari”.

Literatura

Els Premis Literaris de Sant
Jordi guardonen 23 alumnes
Agències
andorra La veLLa

El Centre de Congressos
d’Andorra la Vella va acollir ahir l’acte d’entrega dels
34ns Premis Literaris de Sant
Jordi. Enguany han guardonat
23 alumnes d’un total de 300
pels treballs realitzats en poesia, narrativa, assaig i teatre.
La cerimònia de lliurament la
van organitzar conjuntament
el departament de Llengua
Espanyola i la conselleria
d’Educació de l’ambaixada espanyola.
Els premis, patrocinats per
Bomosa, van dividir-se en dues
categories: els alumnes majors
de 15 anys i els menors de 15.

En cada categoria, dividida al
seu torn en cadascuna de les
quatre disciplines literàries
a escollir, es va lliurar un primer, segon i tercer premi, amb
una dotació de 300, 150 i 50
euros, respectivament. A més,
enguany, com a novetat, també
s’hi ha incorporat un guardó al
millor treball redactat en llengua anglesa i portuguesa.
Els guanyadors dels primers premis van ser Anisa
Takhtoutk i Ingrid Bertrán en
narrativa; Ángel Recuenco i
Eva Sola en poesia; Maria Viles i Alejandro Garrancho en
teatre, i Catia Sofia en assaig.
Durant l’acte, el ministre
d’Educació i Ensenyament

Superior, Èric Jover, tot i assegurar que “el foment de la
creativitat, per si sol, ja és un
mèrit important”, va recalcar
que la utilització del llenguatge en qualsevol de les seves
formes, en aquest cas escrita,
“és imprescindible per entendre la realitat i, per tant, és el
pas previ i necessari per poder
canviar el món”. A més, també
es va referir a la inclusió del
premi per al millor treball en
llengua portuguesa posant de
manifest que “és important
perquè plasma la realitat demogràfica del país i s’aprofita
la riquesa cultural que hi ha
per reforçar els lligams”.
Per la seva banda, l’ambai-
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El Centre de Congressos, escenari d’una nova edició dels Premis Literaris de Sant Jordi.

xador d’Espanya a Andorra,
Manuel Montobbio, va valorar que el fet de promoure la
creació literària entre la joventut “és un gran valor que ens
hem de donar com a societat”,

i en aquest sentit va recordar
que és important que des de
l’àmbit educatiu es potenciï
“la mateixa creació a través de
la paraula, i no solament que
s’absorbeixi el que s’ensenya”.

