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CANDIDATURA NACIONAL

Candidats: 1.Cerni  Escalé  Cabré  2.Núria  Segués  Daina  3.  Jordi  Casadevall  Touseil  4.  Jordi 
Cantons Palmitjavila 5. Laura Sallés López 6. Sergi Esteves Lorenzo 7. Pol Zamora Planelles 8. 
Meritxell Moya Reigosa 9. Brenda Orobitg Pérez 10. Roger Figuerola Vila 11. Sandra Oliveras  
Gabarre 12. Jennifer Dobarro Boyer 13. Meritxell Díaz Sànchez 14. Cristian Cerqueda Chilaud. 
Suplents 1. Mireia Ros Pallerols 2. Rayco Rodríguez Barceló 3. Laura Martín Marimón

Andorranes i andorrans, conciutadans i conciutadanes, 

Hem de donar alternatives a les idees de sempre i  combatre el desànim. La transformació 
d’Andorra ens porta a alçar la veu per protegir les nostres valls i contribuir al benestar de les  
persones que hi  vivim. Ets,  tu que llegeixes aquesta carta,  l’actiu més important que té el 
nostre país. Hem de creure en nosaltres: en Andorra com a terra d’acollida, però també com a 
terra fèrtil per a emprendre nous projectes des del coneixement, el seny i la imaginació.

No hi ha retorn immediat en moltes de les decisions que hem pres, però aquestes eleccions 
ens brinden l’oportunitat  de posar l’èmfasi  en la cohesió social  i  la  preservació del  nostre 
entorn, potenciant els recursos naturals i culturals. Hem d’acabar amb els dobles discursos: el 
creixement urbanístic sense escala no pot provocar l’enderrocament de les v(b)elles cases i la  
desprotecció del medi. El nucli de la nostra identitat són el territori i la comunitat, i aquests  
han de passar per sobre del lucre fàcil.

Per Concòrdia el model de creixement econòmic ha d’estar guiat pel model de benestar. Un 
model que vetlli per garantir els drets fonamentals, assegurant una comunitat unida i resilient 
front a decennis incerts. Un país que promogui el sentiment de pertinença, en el qual millorar 
la  qualitat  de  vida  sigui  la  prioritat  més  important  de  les  institucions  i  de  la  ciutadania, 
conscients  que  cada  dret  comporta  també responsabilitats.  Creiem en  una  societat  lliure, 
inclusiva i diversa. Hem passat de vendre productes als comerços del país a vendre’ns els prats, 
les cases i  les empreses, deixant menys oportunitats per les generacions futures i  trencant 
l’equilibri secular que ens ha caracteritzat. Volem que el creixement sostenible passi per sobre 
de l’especulació i la immediatesa. 

L’enuig i la tristor per la situació actual ens porten a participar en el debat públic, però ens  
guien forces fonamentals i  poderoses com són la il·lusió i  l’esperança. Des d’aquesta nova 
perspectiva, volem fer les coses amb compromís, integritat i valentia, però sobretot des del 
diàleg, i amb la implicació de tota la societat andorrana. Perquè el futur d’Andorra és cosa teva 
i és cosa nostra. 

Andorra ha de seguir bategant i Concòrdia batega per Andorra!



PROPOSTES D’ESTAT               LLISTA D’ACCIONS DE CONCÒRDIA

El benestar i la sostenibilitat, eixos centrals de Concòrdia

Concòrdia promourà com a primera iniciativa de la legislatura des del Consell  General una 
Proposició de llei del benestar que estableixi indicadors per mesurar la qualitat de vida. Els 
indicadors escollits seran públics i evolutius, i contemplaran qüestions ambientals, educatives, 
de societat civil, culturals, de mobilitat i financeres.

Copsaran, entre altres, la qualitat de l’aire, els resultats educatius, la congestió en la cirulació 
rodada i el retorn del deute públic. Tindrem en compte el benestar de les generacions actuals i  
de les futures, assegurant la sostenibilitat de les prestacions i garantint un model social inclusiu 
i emancipatori. Precisament un repte en la sostenibilitat del nostre model és el deute públic 
del Govern, que multiplica gairebé per quatre el seu pressupost anual, hipotecant el futur de 
les  andorranes  i  andorrans.  Malgrat  la  mida  del  deute,  la  despesa  de  les  múltiples 
administracions  del  país  en  inversió  ha  estat  molt  baixa.  Alhora,  aquestes  se  solapen  en  
funcions i competències. Calen acció decidides per optimitzar els recursos privilegiant el sentit  
de país, la planificació i la visió a llarg termini.

L’acord d’associació, en l’estat actual, fragilitza i empobreix a Andorra

Des de Concòrdia som europositius i sabem que Andorra és europea de cultura, de llengua i de 
geografia. Cal trobar un encaix en el nostre context regional que doni més possibilitats a les  
persones del país, però això no pot ser a qualsevol preu. És essencial respectar la singularitat 
andorrana sense  desplaçar  les  persones  i  les  empreses.  Pactar  l’eliminació  del  sistema de 
quotes desprotegeix a Andorra, que no podrà exercir control sobre la seva immigració.

L’entrada de la inversió estrangera provinent de països de la UE continuarà fent créixer el preu  
de  l’habitatge  i  desandorranitzant  l’economia.  També  creiem  en  la  utilitat  d’empreses 
públiques fora de l’economia de mercat com Andorra Telecom i FEDA, que han demostrat ser 
no solament viables, sinó profitoses per l’Estat. Finalment, ens oposem a l’adopció automàtica 
de les  normes que aprovi  la  UE en el  futur.  És  fonamental  no delegar  la  nostra sobirania  
legislativa  per  poder  respondre  als  reptes  d’Estat  amb solucions  pensades  des  de  i  per  a 
Andorra. L’alternativa a l’acord d’associació és aprofundir en la via bilateral,  replicant amb 
altres països europeus el model del tractat trilateral que ja permet el lliure establiment de les 
andorranes i andorrans a Espanya, França i Portugal.

Llars a i per a Andorra

És necessari garantir el dret a un habitatge digne, davant del model especulatiu provocat per la 
inversió  estrangera  en immobles.  Cap ciutadà ha  de  veure’s  obligat  a  marxar  del  país.  És  
incomprensible que hi hagi actualment entre 6.000 i 12.000 pisos buits, segons les dades del 
Govern. En molts casos es tracta d’immobles que no estan declarats a la hisenda pública dels 
països veïns i que, per tant, no poden ser venuts o llogats. Cal regularitzar aquestes propietats,  
assegurant  la  seva posada al  mercat  i  així  disminuint  el  seu preu.  Hem d’aturar  també la 
inversió de fora que infla el mercat, mitjançant una moratòria de divuit mesos que impedeixi la 
compra a persones que no resideixen al país. Després d’aquest termini s’ha de valorar establir 



quotes a la compra per part de persones estrangeres. A aquestes dues mesures, d’impacte  
directe  a  curt  termini,  cal  afegir-hi  continuar  amb  el  desenvolupament  d’un  parc  públic 
d’habitatges que serveixi com a xarxa de protecció per a les persones que es troben en una 
situació més vulnerable, prioritzant la rehabiliitació d’edificis ja existents.

Transparència absoluta i participació activa

Necessitem transparència absoluta en totes les actuacions de les administracions públiques. La 
pràctica  totalitat  de  la  informació  ha  de  ser  accessible  per  via  d’un  portal  unificat  de  les 
institucions del país, incloent-hi el detall de tota la despesa que s’ha dut a terme, inclosa la  
dels  crèdits  tous  concedits  durant  el  darrer  mandat.  També  han  de  ser  públics  tots  els 
contractes i adjudicacions.

Aquesta aposta per l’avaluació de l’acció pública, definint objectius clars i mesurables, s’ha de 
dur a terme en tots els departaments del Govern. És necessària també una participació molt  
més activa de la ciutadania mitjançant sistemes de consulta vinculants. Governar ha de ser un 
diàleg informat i responsable, on la ciutadania jugui un rol protagonista.

Emergència en la protecció del territori i dels recursos naturals i culturals

l  territori  ha de tenir  un creixement planificat  i  ordenat.  Defensarem la creació d’un parc  
natural que envolti el país, amb corredors ecològics per protegir la fauna i la flora autòctona. 
Desenvoluparem una estratègia nacional d’infraestructures i serveis públics que permeti donar  
sentit als plans d’urbanisme, tenint en compte la capacitat de càrrega de cada zona. En aquest 
sentit, és imperatiu canviar la categoria del sòl no urbanitzable per incloure i protegir zones  
d’interès. 

També  establirem  paràmetres  estètics  unificats  nacionals,  revalorant  l’ús  de  materials 
constructius tradicionals. Així mateix, apostarem per un urbanisme que creï espais socialment 
responsables  en  els  que  convisquin  harmoniosament  el  patrimoni  cultural  i  natural,  i 
desenvoluparem una xarxa d’espais urbans amb vegetació.

Tradició, teixit social i comunitat

Recuperarem  els  quarts,  veïnats  i  assemblees  magnes,  institucions  tradicionals  d’Andorra, 
adaptant-les  a  la  realitat  democràtica,  fomentant  la  proximitat  i  la  cohesió  social.  També 
promocionarem les tradicions i la cultura popular com a característics de la identitat andorrana 
i com a potent atractiu turistic. En clau de tradició i comunitat, promourem polítiques perquè 
el català torni a ser la principal llengua d’intercanvi al país, posant a disposició els recursos  
necessaris d’aprenentatge. Vincularem la renovació dels permisos de treball i de residència al  
coneixement de la llengua, i utilitzarem i donarem més valor al català en els sectors públics i  
privat.


