
 

 

Professions de Fe – Andorra Endavant – Candidatura Territorial 

– Andorra la Vella 

 

Cap de llista nacional: Carine Montaner 

 

Vota Andorra Endavant a la Nacional i a la territorial el dia 2 d’abril al teu comú! 

 

Andorra Endavant és un projecte polític sense color polític on ciutadans de peu, descontents i 

desencantats del món polític, s’han ajuntat per ser creadors de l’Andorra dels nostres somnis. Han 

decidit deixar l’abstencionisme per actuar d’una vegada impulsant el canvi que Andorra necessita.  

Quants votants no van a votar cada cop que hi ha eleccions? 10.000 persones, 1/3 dels votants? 

Aquestes persones han de ser conscients que són elles que tenen el poder del CANVI.    

 

Qui SOM els d’Andorra Endavant? SOM uns valents disposats a fer sacrificis. Uns valents que 

diuen PROU de ser les víctimes d’un sistema malalt on el poder mana sense l’opinió del poble. 

PROU a la passivitat. PROU a l’Establishment implantat des de fa anys i que malgasta els diners 

públics.  

 

PROU a:    

  

• L’empobriment.    

• L’amiguisme i els privilegis.    

• Les injustícies. 

• La submissió i la manipulació del poble.   

 

 

PENSEM que és hora de DONAR EL PODER AL POBLE. És per aquest motiu que Andorra 

Endavant planteja UNA ALTRA MANERA DE FER POLÍTICA amb:     

 

• Uns referèndums freqüents com a Suïssa.    

• Un sistema de llistes electorals obertes.   

• Una llei de responsabilitat política i uns mecanismes per evitar l’amiguisme polític.   

 

 

Amb els perfils tècnics d’Andorra Endavant volem posar ordre al desordre actual. 



 

 

 

 

PENSEM QUE L’HABITATGE DIGNE ÉS UN DRET 

 

És per aquest motiu que VOLEM entre altres: 

 

• Desbloquejar ràpidament els 6000 pisos buits reequilibrant així l’oferta i la demanda de pisos de 

lloguer per tal de relaxar el mercat.  

• Frenar l’especulació: posant un import mínim d’inversió estrangera per a l’adquisició d’un bé 

immobiliari de luxe i apujant els impostos de l’ITP i de la plusvàlua NOMÉS pels inversors de 

fora. 

• Incentivar els inversors a invertir en l’habitatge social amb preus establerts pel Govern a canvi 

d’incentius fiscals durant 10 anys o cessions de terrenys públics.  

 

REORGANITZEM I PROMOCIONEM LA SALUT 

 

"No hi ha res de més valuós que la salut". És per aquest motiu que volem:  

 

• Implantar el tercer pagador generalitzat a tota la població. No caldrà avançar diners i esperar el 

reemborsament de la CASS. 

• Convocar un referèndum pel retorn al sistema antic de la tria de metges. 

• Canviar el programa i el protocol d’accés a la història clínica compartida per tal de garantir la 

privacitat.  

• Reforçar i reorganitzar el nostre sistema de salut anomenat SAAS. 

• Canviar el lideratge del SAAS i rectificar la seva piràmide invertida no eficient. 

• Unificar el transport d’emergència amb el servei del 116. 

• Revisar la cartera de serveis de la CASS amb un millor reemborsament dels indispensables 

(ulleres, audiòfons, podòlegs…) i incloure altres professionals que proporcionen cures 

alternatives a les convencionals.   

 

REFORCEM LA SEPARACIÓ DE PODERS 

 

Rectifiquem el sistema JUDICIAL amb :  

 

• La despolitització dels nomenaments de les figures judicials.  



 

 

• La dotació d’uns professionals de la justícia qualificats i fixos per evitar la pressió política. 

• La implantació d’una inspecció independent dels batlles fiscals, magistrats i d’altres figures 

judicials per controlar millor la justícia.  

 

 

FEM D’ANDORRA UNA TERRA D’OPORTUNITAT I TALENT  

 

Andorra Endavant vol impulsar les iniciatives privades mitjançant concessions i projectes privats, 

que generin diners a nivell de les arques de l’estat andorrà, que permetin impulsar una millor 

qualitat de vida i que donin llocs de treball als ciutadans.   

 

Volem convertir Andorra en una terra d’oportunitats amb un marc fiscal atractiu per tothom i, 

sobretot, pels nostres joves. Fem d’Andorra un paradís per viure. Per això, hem contactat 

eminències internacionals com el Sr. GUNTER PAULI.  Diversificació econòmica, qualitat de 

l’aire, independència energètica, transport eficient per cable, educació innovadora. Cal pensar a llarg 

termini. 

 

 

OPTIMITZEM I VALOREM EL SERVEI PÚBLIC 

 

Amb l’agilització de processos i la reorganització de l’administració general optimitzant així els 

recursos. IMPULSAR LA MERITOCRÀCIA i la VALORITZACIÓ dels treballadors de 

l’administració General amb enquestes anònimes de satisfacció complimentades pels treballadors 

públics i pels usuaris.  

 

FOMENTEM EL SECTOR RAMADER 

 

Garantim la bellesa de les nostres muntanyes.  

 

VOLEM UNA ANDORRA OBERTA AL MÓN ESSENT SOBIRANA 

 

Des d'Andorra Endavant tenim la ferma voluntat: 

 

• D’aturar les negociacions de l’Acord d’Associació amb Europa. 

• De reequilibrar les relacions amb França i Espanya. 

• De retrobar la neutralitat d’Andorra en l’escenari Internacional. 

 



 

 

Protegim el medi ambient i gestionem els recursos naturals com l'aigua 
 
ARA MÉS QUE MAI TENS L’OPORTUNITAT DE CANVIAR LES COSES amb el 
teu vot per Andorra Endavant per UNA ANDORRA DEL BENESTAR, JUSTA, 
NEUTRAL,  FORTA i SOBIRANA respectuosa de l’opinió del poble andorrà. És 
hora de donar el PODER AL CIUTADÀ! 
 
 

LLISTA A LA CIRCUMSCRIPCIÓ PARROQUIAL D’ANDORRA LA VELLA  

 

1. Elisa Muxella Molins / Biòloga i Farmacèutica. Presidenta de l’Institut de Drets Humans  

d’Andorra fins al 13/02/2023. 

2. Dídac Tomàs Invernon / Filòleg en llengua anglesa, humanista, crític cultural i 

professor d’anglès al Centre professional d’Aixirivall. 

 

 

SUPLENTS 

 

1. Dorothy WIRGMAN / Advocada, experta en mediació i resolució de conflictes. 

2. Rosa Maria Font Aznar / Funcionària de l’administració general. Actualment jubilada. 

3. Natàlia Cachafeiro Cobles / Empresària i executiva   

  
Vota Andorra Endavant a la Nacional i a la territorial el dia 2 d’abril al teu comú! Vota el 

coratge del canvi! 


