
Primer, Andorra 
 
A Liberals creiem que la prosperitat no pot deixar de costat la nostra identitat. És 
amb la consciència de la nostra història, amb andorranitat i estima al país, que 
podrem continuar posant les peces necessàries per construir una Andorra 
autèntica i alhora contemporània que no renunciï als valors que li són propis. 
Cadascuna d'aquestes peces, en un puzle cada dia més complex, ha d'encaixar 
de manera natural sense posar en risc les nostres singularitats i fent prevaldre 
sempre la nostra sobirania. 
 
El present d'Andorra i el futur de tots nosaltres, passa per les decisions que 
prendrem avui, que han de ser encertades, adequades, realistes i ponderades . 
Per governar cal prendre decisions, és evident. Cal fer-ho amb responsabilitat i 
amb l'objectiu de fer créixer el país de manera sostenible, tenint en compte les 
persones i l’entorn,  amb una acció política prudent, honesta i també valenta. 
 
Tenim un projecte polític assenyat i pragmàtic. Apostem per renovar la confiança 
del poble que s'ha pogut veure qüestionada en moments difícils com els actuals. 
Tenim vocació reformadora, però defugim de l'intervencionisme. Cal treballar 
amb previsió i responsabilitat, escoltant les persones per tal de trobar les 
respostes que afrontin des de l'arrel els problemes reals als quals hem de fer 
front en el nostre dia a dia i en el futur més immediat, en ocasions imprevisible. 
Defugim la improvisació i les mesures inspirades en realitats alienes al nostre 
model d'Estat. 
 
A Liberals som profundament andorrans i volem continuar sent-ho. Tenim un 
projecte polític en clau andorrana que aporta solucions viables per al creixement 
del nostre país i el benestar de les persones, mesurant en tot moment quin ha 
de ser l'encaix d'un petit gran Estat com el nostre a l'entorn europeu i a tot el 
món, amb una premissa: no posar en risc la nostra identitat. Hem de continuar 
conservant la seguretat i la protecció ciutadana que tenim, en un món on cada 
cop aquests actius són més escassos i resulta més complicat garantir-los. La 
bona seguretat ciutadana de què sempre ha gaudit Andorra s’ha aconseguit en 
base a l’esforç, perquè la convivència de tots, dels qui som d’aquí i també dels 
que ens visiten és un dels motors per continuar tenint el país que volem. 
 
La realitat d'avui és molt més complexa que la de fa quatre anys. Hem de fer 
front a una transformació social, econòmica i mediambiental sense precedents. 
Per això presentem un projecte polític basat en tres pilars: l’entorn, les persones 
i el bon govern. Tres pilars per construir el futur d'Andorra. Per garantir que el 
país avanci amb pas ferm. Tres pilars per bastir un model que asseguri un futur 
social just, un creixement urbanístic sostenible i una realitat econòmica que ens 
permeti preservar la nostra competitivitat. 
 
Ens preocupen i ens ocupen els grans reptes a què ha de fer front Andorra avui 
i demà. Treballarem en la  recerca de solucions amb rapidesa per tot allò que és 
urgent sense perdre de vista allò que realment és important per al país i per als 
que hi vivim.  
 



1.- Encaix a Europa i al món. Sentim que podem defensar un encaix a Europa 
i al món preservant la nostra identitat i les nostres particularitats. L'excés de 
globalització ens fa ser excessivament dependents com hem pogut comprovar 
aquests darrers temps. Si bé la cooperació i la col·laboració internacionals han 
de ser presents en un món cada dia més interconnectat, hem d’aprofitar aquesta 
dinàmica per fer sentir la nostra veu, fer-nos valdre i lluitar per la sobirania del 
nostre país, donant veu al  poble perquè decideixi sobre el seu futur en aquest 
encaix avui en joc . 
 
2.- Economia. Volem una economia impulsada per les persones que beneficiï a 
les persones. La defensa de l'aspecte econòmic i empresarial no ha de 
representar una confrontació amb la defensa de l'interès particular de les 
persones. Una economia sense persones que la impulsin i la dinamitzin no té 
futur i ha d'anar de la mà de tota la seva gent, empreses i treballadors del sector 
privat com del públic perquè són tots ells els que lluiten cada dia per al país.  
 
3.- Creixement. És hora de decidir sobre el model de creixement per  
dimensionar-lo oportunament a fi de garantir el benestar dels habitants i dels 
visitants, la sostenibilitat i la bona gestió dels recursos. La mobilitat, l’atenció 
sanitària, l’educació, la seguretat, el desenvolupament urbanístic, l’aprofitament 
i ús dels recursos hídrics, les fonts d’energia o la gestió dels residus han de ser 
viables i sostenibles per garantir un creixement qualitatiu i en cap cas quantitatiu. 
L’Andorra que volem és una Andorra moderna però equilibrada, que garanteixi 
la qualitat de vida per als que hi vivim i alhora manté l’atractiu per als que ens 
visiten.  
 
4.- Persones. Com a Liberals, volem una societat madura i responsable, en la 
qual es posi en valor l'esforç de cadascú, on ningú es quedi sense oportunitats i 
on es recolzi a tothom que ho necessiti impulsant  l'autonomia personal com la 
clau de la llibertat individual. Estarem sempre al costat de tot aquell qui ho 
necessiti defugint, però, el format de societat dependent i assistida que sovint 
omet la dignitat de les persones. Entenem que treballar per obtenir l'autonomia 
tant personal com col·lectiva ha de ser el camí per aconseguir la nostra llibertat 
i el respecte mutu com a societat. 


