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EL CREIXEMENT EQUILIBRAT QUE ANDORRA NECESSITA

La responsabilitat de governar implica estar preparats per aplicar un programa i desenvolupar un projecte de 
país i, a la vegada, ser capaços de donar resposta a situacions imprevistes i imprevisibles. La capacitat de reaccio-
nar, amb determinació i valentia, davant d’escenaris excepcionals és cada cop més necessària en un món que 
canvia molt ràpid. Al llarg dels darrers quatre anys n’hem tingut diverses proves: des de la pandèmia del coronavi-
rus fins a la guerra a Ucraïna i les seves conseqüències sobre la inflació i el cost de la vida.

Al Consell General i al Govern, les persones que integrem els equips de Demòcrates i Acció hem dut a terme les 
polítiques i les accions necessàries perquè Andorra continués pel camí del creixement econòmic, de la creació de 
riquesa i oportunitats i del manteniment de la cohesió social. Andorra és avui un país dinàmic i obert, que presen-
ta un dels índexs de desenvolupament econòmic més alts d’Europa, que compta amb unes finances públiques 
sanejades i que genera la confiança necessària per a emprenedors i professionals innovadors i amb talent.

Els sectors tradicionals de l’economia, com el comerç i el turisme, s’han recuperat del sotrac de la pandèmia i 
tornen a ser un dels principals motors de la nostra societat. El sector financer ha culminat el canvi de paradigma 
i es prepara per competir des de l’excel·lència. L’agricultura i la ramaderia tenen noves perspectives gràcies a 
una ambiciosa política d’ajuts i de suport públics. Alhora, la diversificació del teixit productiu avança de la mà de 
l’economia digital, la recerca i la innovació i el desenvolupament de nous sectors coherents amb els valors 
d’Andorra com són l’esport o la salut.

Sabem que amb el creixement econòmic no n’hi ha prou i que cal una acció constant dels poders públics per 
preservar l’equilibri que està en l’essència d’Andorra com a país. Perquè el creixement ha d’anar acompanyat de 
cohesió social i sostenibilitat. L’accés a un habitatge a preu assequible ha esdevingut un dels principals reptes del 
nostre país i seguirem treballant en una política que combini la regulació del mercat, l’incentiu per a la construc-
ció i rehabilitació  d’habitatges i les promocions públiques i publicoprivades d’habitatge a preu regulat. De la 
mateixa manera, implementarem un pla realista a mitjà i llarg termini per reduir la dependència energètica de 
l’exterior, augmentar la producció d’energies renovables i fer Andorra més  resistent davant d’augments del preu 
de l’energia. Així mateix, aplicarem les mesures necessàries per millorar el poder adquisitiu de les persones amb 
menys recursos i evitar que la inflació perjudiqui les classes mitjanes i les petites empreses.

Andorra és un cas únic d’equilibri entre el paisatge i l’activitat humana. Per això ordenarem el desenvolupament 
urbanístic, tenint en compte les possibilitats de creixement i tot preservant els espais naturals, per tal de prote-
gir aquest llegat valuós per a les generacions futures.

El nostre país no és aliè als reptes demogràfics que afecten molts altres llocs del món. Al Consell General i al 
Govern, promourem un acord transversal per a la sostenibilitat del sistema de pensions i per un pacte entre 
generacions que garanteixi una vellesa digna i activa i un horitzó de perspectives i oportunitats per a la joventut. 
Així mateix, reforçarem el sistema públic de salut, pilar fonamental de la societat.

El progrés econòmic i la cohesió social són dos dels pilars principals sobre els quals s’ha bastit la identitat 
andorrana al llarg de les darreres dècades. El sentiment de pertinença es reforça en la mesura que les persones 
troben en un país oportunitats per desenvolupar un projecte de vida. Tot i així, també en aquest àmbit és 
necessària l’acció del Govern per preservar i enfortir els equilibris que fan possible el desenvolupament de la 
nostra cultura, la plenitud dels drets lingüístics, el manteniment d’un sistema educatiu propi en convivència amb 
els altres sistemes i la construcció d’una identitat diferenciada, oberta i preparada per trobar el seu lloc en un 
món global.



Les institucions andorranes són garantia de l’equilibri d’Andorra i Demòcrates i Acció són sinònim d’estabilitat 
institucional. Seguirem treballant per actualitzar el coprincipat i l’arquitectura institucional del país, fent-la 
compatible amb els reptes i les aspiracions d’una societat del segle XXI.

Volem una Andorra que no giri l’esquena al món i que, a la vegada, sàpiga defensar amb fermesa, tenacitat i 
intel·ligència les seves particularitats. Els esdeveniments viscuts els darrers anys ens han demostrat la importàn-
cia de potenciar les relacions bilaterals amb els nostres veïns i d’intensificar la cooperació regional. L’acord 
d’associació amb la Unió Europea ha de ser l’oportunitat perquè Andorra exerceixi un rol de lideratge en la regió 
dels Pirineus i per fer valdre allò que ens fa únics al si del concert europeu. Demòcrates i Acció són la garantia 
que Andorra sabrà aprofitar l’oportunitat de culminar les negociacions amb un acord positiu per al país que 
respecti les especificitats d’Andorra en matèries sensibles com la immigració, la prestació de serveis i la competi-
tivitat de les empreses del país.

Creixement, equilibri i confiança és el que podem oferir i oferim a les ciutadanes i ciutadans d’Andorra en les 
eleccions del 2 d’abril. Des d’una manera de fer política -i així ho hem demostrat- basada en el diàleg amb la 
societat civil, el pacte i l’entesa amb d’altres forces polítiques i l’honestedat a l’hora de reconèixer els errors.

Al llarg dels darrers quatre anys el nostre país ha hagut de superar proves difícils i fer front a situacions comple-
xes. Entre tots hem aconseguit seguir avançant. Demòcrates + Acció + Independents ens presentem a les 
eleccions generals del 2 d’abril amb un grup de persones preparades per garantir el creixement equilibrat que 
Andorra necessita.


