
En darrer terme, però no menys important, volem 
garantir que la parròquia d’Andorra la Vella sigui 
considerada, també, al cor de les polítiques impulsades 
per les institucions nacionals. El nostre objectiu és que 
la ciutadania d'Andorra la Vella i Santa Coloma gaudei-
xin del progrés social i econòmic amb igualtat de 
condicions que la resta d’andorrans. 

Per aquest motiu, ens comprometem a treballar en:

Habitatge

• Proposem destinar els terrenys adquirits pel Govern 
l’any 1990 a la Borda de Sales, a Santa Coloma, per 
dur-hi a terme una promoció inspirada en l’esquema 
de la fundació Jovial, la positiva iniciativa que va 
encapçalar amb èxit el Comú d’Andorra la Vella amb 
el suport benefactor de la Sra. Maria Maestre Pal. La 
inversió necessària es pot obtenir reorientant part de 
la inversió del Fons de Reserva de la Caixa Andorra-
na de Seguretat Social, que obtindria un rendiment 
positiu de la inversió, atès que el Govern posaria a 
disposició els terrenys sense contrapartida.

Cultura, lleure i esport 

• Continuarem defensant un recinte multifuncional, en 
un terreny públic, mitjançant un projecte que esdevin-
gui un referent del món cultural, esportiu i lúdic.

•  Cercarem una solució efectiva i viable perquè 
Andorra la Vella esdevingui la Capital de l’esport per 
a tothom, rehabilitant l’Estadi i facilitant la cohabita-
ció dels diferents esports que s’hi practiquen.

•  Treballarem per la cultura a la capital, amb la cons-
trucció d’equipaments culturals nacionals al terreny 
de cessió de l’antiga plaça de braus com el museu 
nacional i un centre cultural que pugui albergar, entre 
altres, la biblioteca pública. Andorra la Vella promourà 
el patrimoni cultural, la creació i la difusió de la 
diversitat de manifestacions artístiques i culturals.

Atenció sociosanitària

• Plani�carem la construcció dels equipaments i 
instal·lacions necessaris a Andorra la Vella per tal    
de cobrir les places d’atenció sociosanitària que 
manquen a curt termini i la previsió de places 
necessàries a mig termini per poder atendre l’incre-
ment de població jubilada.

Mobilitat

• Promourem la realització d’un Pla de mobilitat a 
Andorra la Vella amb tots els agents implicats per 
resoldre els punts con�ictius de mobilitat de la 
parròquia, com ara la rotonda del km 0.

Joaquim Miró Castillo 
M. Antònia Sanchiz Rego

a Andorra la Vella:
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L’aliança entre el Partit Socialdemòcrata d’Andorra i Socialde-
mocràcia i Progrés vol donar resposta als reptes de futur i les 
problemàtiques que té el nostre país, amb mesures i propos-
tes concretes per fer-hi front. 

Sumem esforços per fer d’Andorra un país on tothom pugui 
viure amb dignitat, benestar i qualitat de vida. Fa molt de 
temps que Andorra encadena una crisi darrere una altra. 
Aquesta situació perllongada en el temps -agreujada pels 
efectes de la pandèmia- i l’absència de propostes creïbles i 
realistes a mitjà i llarg termini estan malmetent el nostre país, 
la nostra gent i la nostra identitat.

La nostra proposta és fer d’Andorra un país que cuidi la seva 
gent i trencar la tendència de les darreres legislatures, amb 
governs amb un full de ruta fracassat, i que ens ha conduït a 
una fractura social. 

El nostre és un projecte sòlid, construït al llarg dels anys, amb 
un model de país clar. Un projecte de Govern amb persones 
capaces de defensar-lo i de dur-lo a terme. Tenim el seny i la 
valentia que són necessaris en un moment tan difícil i complex 
com el que estem vivint.

Andorra necessita recuperar-se, necessita un redreçament. 
Necessita de�nir un nou model per als propers deu anys. Això 
només ho podrem fer les persones que hem estat capaces de 
construir consensos prou sòlids que ens permetran encarar 
els problemes econòmics i socials en el marc d’una actualitza-
ció dels acords polítics que ens van portar a la Constitució.

Aquests darrers anys, els socialdemòcrates hem aportat una 
visió positiva que dugués el Govern a posar en marxa políti-
ques adequades en matèria d’accés a l’habitatge, el greu 
problema que afronta el nostre país des de ja fa uns quants 
anys. Aquest problema, que limita la llibertat de les persones, 
introdueix un condicionant econòmic de primer ordre en les 
seves vides.

Els socialdemòcrates volem fer d’Andorra un país on les 
persones puguin gaudir d’una bona qualitat de vida, un país 
agradable i atractiu, amb uns serveis públics d’accés universal 
i transformadors de les relacions desiguals de gènere com a 
base d’una societat justa i equitativa. Per això, volem recons-
truir l’Estat del benestar, situant la protecció i l’atenció de les 
persones al centre de les nostres polítiques. 

En aquesta darrera legislatura, hem fet propostes per millorar 
la qualitat de vida de la ciutadania:

• per millorar l’accés a l’habitatge; 
• per millorar el poder adquisitiu de les famílies; 
• mesures de suport als treballadors per compte propi; 
• per millorar els salaris i les condicions dels treballadors 
 de la funció pública i dels treballadors del sector privat; 
• per facilitar la transició energètica; 
• per millorar l'accessibilitat en l’exercici del vot per a les   
 persones amb discapacitat; 
• per aconseguir el matrimoni igualitari;
• per a la participació ciutadana amb la regulació de les   
 iniciatives legislatives populars;
• per aconseguir l’Estatut de l’artista; 
• per a la defensa del patrimoni cultural, la recerca 
 i la innovació públiques; 
• per a la defensa de la laïcitat de l’Escola Andorrana;
• per la defensa del dret a la informació i el suport als mitjans 
 de comunicació; 
• l’acord transversal entorn de la joventut; 
• per a la implantació del règim del tercer pagador;
• per al desenvolupament amb més i millors garanties 
 de la recerca biomèdica;
• per millorar els procediments per a l’obertura de negocis 
 i la inversió estrangera;
• per millorar l’exercici de les professions titulades.

Amb l’aliança socialdemòcrata treballarem des de la coherèn-
cia, l’honestedat d’idees i dels valors que han inspirat i 
inspiren el nostre model de societat, justa i solidària.

Ho farem des del convenciment que els poders públics són el 
millor instrument per a la transformació social i per assolir la 
societat igualitària a què aspirem. Des de la certesa que és en 
l’Administració pública on recauen la protecció i la garantia 
dels drets de la ciutadania, l’estímul de l’activitat econòmica, 
la promoció de la igualtat d’oportunitats i el manteniment i la 
salvaguarda de la cohesió social. 

Ho farem des de la rendició de comptes i l’avaluació de les 
polítiques públiques i de la total transparència de la gestió 
dels diners públics. 

Ho farem des de la capacitat de retornar la centralitat al 
Consell General perquè lideri els debats dels canvis i les 
reformes que el nostre país necessita, i també des d'espais de 
debat i consens amb tots els agents socials i econòmics.

Si volem un país on tothom compti, on tothom pugui veure 
realitzat el seu projecte de vida, amb més cohesió social, hem 
de facilitar l'adquisició de la nacionalitat andorrana a partir 
dels deu anys de residència continuada.

Farem d'Andorra un país amb un creixement respectuós de la 
cohesió social i de l’entorn natural, que aposti per polítiques 
de família i per fer compatible la vida familiar amb la laboral. 
Farem les reformes necessàries per garantir el dret a l’habitat-
ge digne. 

Defensarem uns serveis públics bàsics, universals i de qualitat 
en educació, sanitat, pensions, atenció a la diversitat, a la 
infància, a les famílies i a les persones grans.

Per una Andorra avançada 
i amb qualitat de vida

Volem fer d’Andorra un país per viure amb qualitat de vida, 
agradable, atractiu i amb uns serveis públics de qualitat a 
l’abast de la ciutadania. Que es pugui disposar d’un habitatge 
assequible i digne, així com d’uns salaris i unes pensions 
su�cients per garantir el nivell de poder adquisitiu que s’ha 
anat perdent en els darrers anys. 

Un país per viure amb qualitat només es pot aconseguir amb 
un fort desplegament de l’estat del benestar (d’acord amb les 
bases del Pilar social europeu), que tingui com a prioritat la 
protecció i l’atenció de les persones, amb polítiques que 
abastin des de l’estímul a la natalitat i el suport a les famílies, 
�ns a la cura de les persones més grans i les persones en 
situació de dependència. 

Tenim un ferm compromís amb la seguretat i la protecció 
ciutadanes.

Enfortirem els serveis i equipaments públics, per tal que la 
societat es desenvolupi en el marc de la convivència i el 
respecte, dotant els sistemes públics dels recursos su�cients 
per garantir-ne la qualitat.

Per una Andorra 
ecològica i social

Els excessos del model econòmic actual han superat la 
sostenibilitat i han menystingut les necessitats de les perso-
nes. Les crisis que s'han viscut han comportat més desigual-
tats i una aplicació injusta dels recursos públics, per això és 
imprescindible un canvi en les prioritats d’actuació. Cal un 
creixement equilibrat i sostenible, que s’acompanyi d’una 
transició ecològica transversal i justa. Ens cal una economia 
pensada des de la perspectiva del bene�ci social, que aposti 
per un suport ferm i decidit a l’economia productiva, pel 
suport als autònoms i les petites i mitjanes empreses, pels 
reptes tecnològics, climàtics i digitals. I tot això amb la 
participació activa del sector privat en els objectius i reptes 
del benestar, la prosperitat i la sostenibilitat. 

El benestar de les persones i la salut de la nostra economia 
depenen avui, indefugiblement, d’aconseguir un bon acord 
d’associació amb la Unió Europea, que garanteixi la millor 
defensa dels nostres interessos com a país i que afavoreixi 
una credibilitat de les institucions andorranes que ens permeti 
ser reconeguts, respectats i escoltats.

Demanarem a la Unió Europea, en annex a la negociació de 
l’acord d’associació, l’establiment d’una àrea especial 
pirinenca que permeti reforçar la col·laboració econòmica de 
l’Estat andorrà amb les regions franceses i espanyoles veïnes 
d’Andorra a la serralada pirinenca. 

Per una Andorra que situï 
la ciutadania al capdavant

Les necessitats de la ciutadania, dels nostres professionals i 
empresaris, requereixen d’una política d’inversió diligent i 
d’una política de serveis públics bàsics fonamentals com ara 
l’educació, la cultura, l’esport, els serveis fonamentals de 
suport des de la joventut �ns a la vellesa, i un sistema salut 
que ha de ser objecte de reformes, inversions i millores. 

De la mateixa manera que ho requereixen altres serveis que 
han de permetre conformar l’estat que volem, com ara una 
justícia potent i ràpida, una Administració e�caç i àgil en 
l’àmbit econòmic i en la gestió dels tràmits. El benestar i la 
prosperitat del futur requereixen alhora inversions en camps 
com la ciberseguretat, la qualitat de les comunicacions i la 
millora de la mobilitat nacional i de les connexions amb l’exterior. 

Per una Andorra econòmicament 
i socialment justa, on ningú es quedi enrere

Defensem la transició cap a un nou model econòmic i social 
més inclusiu, que tingui en compte les necessitats dels joves, 
de les dones, de totes les persones a qui sovint el model 
actual ha situat en una posició vulnerable. Ja és hora que els 
avenços desitjats i anhelats des de fa anys per àmplies capes 
de la població en matèria de drets i de llibertats individuals es 
materialitzin. 

Ho farem amb un programa socialment ambiciós, que 
requereix el �nançament d’una �scalitat justa, completa i 
progressiva. Una �scalitat que contribueixi a l’increment 
d’ingressos de l’Estat, per fer-ne una redistribució e�cient. 

El �nançament de l’Estat és un element absolutament central 
en la con�guració de l’Estat modern, fort i basat en l’equitat i 
la justícia social que volem con�gurar els socialdemòcrates. 
Mitjançant el desplegament d’un marc �scal, en el qual 
necessàriament tothom ha de contribuir d'acord amb la seva 
capacitat econòmica. Un sistema impositiu en el qual, de 
forma irrenunciable, els que més tenen han de contribuir 
segons la seva capacitat econòmica, com estableix l’article 37 
de la Constitució.

Reforçarem l’Administració e�cient, e�caç i responsable en la 
gestió dels diners públics. 

La transformació econòmica i �scal ens ha de permetre trobar 
noves vies d’ingressos i garanties per al futur, per reparar la 
fractura social actualment existent i consolidar l’Estat del 
benestar que volem, que avui es troba en risc. 

Un país, en resum, del qual ens puguem sentir orgullosos per 
la seva clara i inequívoca política de progrés i de benestar 
sostenible i durador. No hi ha millor manera d’estimar Andorra, 
que augmentar la qualitat de vida, la felicitat, el benestar i la 
protecció de la seva ciutadania.

   
Aquest és el model de país 
per a la majoria de la ciutadania.

Aquest és el model de país 
que els socialdemòcrates defensem.

Aquest és el model de l'interès general. 

Aquest és El canvi de la majoria
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