
la Unió Europea que ens beneficiï en tots els àmbits (qualitat de vida, economia, 
cultura, sostenibilitat, etc.), tot mantenint els mecanismes de control necessaris.

INSTITUCIONS AL SERVEI DE LA CIUTADANIA: L’acció pública serà més propera, amb 
els usuaris com a eix de totes les propostes. Suprimirem els tràmits innecessaris per 
millorar la gestió pública i disposar d’unes administracions més àgils i efectives.

SALUT: El Ministeri de Salut ha de recuperar el lideratge de les polítiques sanitàries. 
Incrementarem els recursos del Servei de Salut Mental i treballarem en la difusió de 
bons hàbits en l’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials.

MÉS RECURSOS PER A LA GENT GRAN: Ampliarem els recursos mèdics, assistencials i 
d’acompanyament per a les persones grans que requereixen suport emocional. Des-
envoluparem els plans previstos per a la construcció de nous centres sociosanitaris i 
pisos amb serveis comunitaris i ampliarem l’atenció domiciliària. A més a més, crea-
rem una 13a paga per a la gent gran que rep la pensió de solidaritat.

EDIFICIS VERDS: Tots els edificis públics hauran de tenir instal·lacions d’energia reno-
vable. Així mateix, farem que les noves construccions disposin de sistemes de calefac-
ció i refrigeració sostenibles.

CULTURA: Transformarem el web Agenda.ad en una aplicació dinàmica, on participin 
tots els programadors culturals públics i privats per evitar la superposició d’actes 
similars, i donarem suport als nostres artistes i creadors.

I moltes més propostes! Accedeix al programa complet a www.somaccio.org

PASSA A L’ACCIÓ. VOTA’NS!

LLISTA NACIONAL D’ACCIÓ

1- Judith Pallarés
2- Noelia Souque
3- Agustina Grandvallet
4- Carles Bernardo
5- Abdou Taouil
6- Vladimir Martins
7- Cèlia Montalvo
8- Josep Anton Albós
9- Vicente Zapata
10 Blanca Montoro (independent)
11- Jordi Moreno
12- Yael Caramés
13- Josep Estefanell
14- Cristina Ribas
Suplent 1- Eva López · Suplent 2- Albert Areny · Suplent 3- Sílvia Ferrer

Whatsapp +376 686 055 · Xarxes socials @som_accio
www.somaccio.org

PROFESSIÓ DE FE
ACCIÓ

LA CLAU DE FUTUR

QUI SOM

Acció és un moviment polític amb propostes pràctiques, realistes i realitzables per 
solucionar els problemes d’Andorra. Les nostres idees se sostenen en la llibertat indi-
vidual, la diversitat, la igualtat, la sostenibilitat i la defensa de l’interès general. El 
nostre objectiu és garantir el benestar de la ciutadania en un país modern, autosufi-
cient, innovador i lliure.

LES CLAUS DE FUTUR

AUGMENTAR EL PODER ADQUISITIU: De forma progressiva, establirem el salari 
mínim en 1.400 euros, per augmentar la capacitat econòmica dels ciutadans que el 
perceben.

UN PAÍS ON PODER VIURE: Limitarem la compra d’habitatges per part d’inversió 
estrangera. Crearem un Registre de la Propietat i dissenyarem mesures que incenti-
vin i redueixin el preu del mercat de lloguer. Promourem la construcció d’un parc 
immobiliari públic de pisos de lloguer assequible i ajudarem les famílies i el joven en 
la compra del seu primer habitatge.

MÉS DRETS PER A TOTHOM: Defensem la despenalització de l’avortament. Aprova-
rem una llei d’accés universal que faciliti la inclusió de totes les persones en la nostra 
societat en igualtat de condicions. Igualarem el temps de baixa pel naixement d’un fill 
als dos membres de la parella, amb especial atenció als progenitors amb discapacitat.

CREIXEMENT ECONÒMIC: Potenciarem el creixement de les empreses andorranes 
dins i fora del país. Evitarem l’entrada d’empreses de baixa productivitat. Invertirem 
en la diversificació econòmica apostant per les noves tecnologies.

MOBILITAT SOSTENIBLE: Mantindrem la gratuïtat de les línies de bus nacionals. Crea-
rem nous carrils prioritaris per als autobusos i impulsarem la construcció d’un tramvia 
entre Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, amb la voluntat que pugui arribar fins 
a la Seu d’Urgell.

MILLORA DE LA XARXA VIÀRIA: Enllestirem la variant de Sant Julià de Lòria i el pro-
jecte de desviació d’Ordino - la Massana.
FULL 3: 

UNA SOCIETAT MÉS INCLUSIVA: Implementarem un sistema electoral més proporcio-
nal i representatiu. Reduirem el termini per aconseguir la nacionalitat a 15 anys 
discontinus. Ampliarem els recursos per a les entitats socials, sobretot per a les que 
defensen la igualtat i la diversitat.

UN BON ACORD PER A ANDORRA: Treballarem per assolir un acord d’associació amb 
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