
EL CANVI DE LA MAJORIA 
 
L’aliança entre el Partit Socialdemòcrata d’Andorra i Socialdemocràcia i Progrés vol 
donar resposta als reptes de futur i les problemàtiques que té el nostre país, amb 
mesures i propostes concretes per fer-hi front.  
 
Sumem esforços per fer d’Andorra un país on tothom pugui viure amb dignitat, 
benestar i qualitat de vida. Fa molt de temps que Andorra encadena una crisi darrere 
una altra. Aquesta situació perllongada en el temps -agreujada pels efectes de la 
pandèmia- i l’absència de propostes creïbles i realistes a mitjà i llarg termini estan 
malmetent el nostre país, la nostra gent i la nostra identitat. 
 
La nostra proposta és fer d’Andorra un país que cuidi la seva gent i trencar la tendència 
de les darreres legislatures, amb governs amb un full de ruta fracassat, i que ens ha 
conduït a una fractura social.  
 
El nostre és un projecte sòlid, construït al llarg dels anys, amb un model de país clar. 
Un projecte de Govern amb persones capaces de defensar-lo i de dur-lo a terme. 
Tenim el seny i la valentia que són necessaris en un moment tan difícil i complex com 
el que estem vivint. 
 
Andorra necessita recuperar-se, necessita un redreçament. Necessita definir un nou 
model per als propers deu anys. Això només ho podrem fer les persones que hem 
estat capaces de construir consensos prou sòlids que ens permetran encarar els 
problemes econòmics i socials en el marc d’una actualització dels acords polítics que 
ens van portar a la Constitució. 
 
Aquests darrers anys, els socialdemòcrates hem aportat una visió positiva que dugués 
el Govern a posar en marxa polítiques adequades en matèria d’accés a l’habitatge, el 
greu problema que afronta el nostre país des de ja fa uns quants anys. Aquest 
problema, que limita la llibertat de les persones, introdueix un condicionant econòmic 
de primer ordre en les seves vides. 
 
Els socialdemòcrates volem fer d’Andorra un país on les persones puguin gaudir d’una 
bona qualitat de vida, un país agradable i atractiu, amb uns serveis públics d’accés 
universal i transformadors de les relacions desiguals de gènere com a base d’una 
societat justa i equitativa. Per això, volem reconstruir l’Estat del benestar, situant la 
protecció i l’atenció de les persones al centre de les nostres polítiques.  
 
En aquesta darrera legislatura, hem fet propostes per millorar la qualitat de vida de la 
ciutadania: 
 
• per millorar l’accés a l’habitatge;  
• per millorar el poder adquisitiu de les famílies;  
• mesures de suport als treballadors per compte propi;  
• per millorar els salaris i les condicions dels treballadors de la funció pública i dels 
treballadors del sector privat;  



• per facilitar la transició energètica;  
• per millorar l'accessibilitat en l’exercici del vot per a les persones amb discapacitat;  
• per aconseguir el matrimoni igualitari; 
• per a la participació ciutadana amb la regulació de les iniciatives legislatives populars; 
• per aconseguir l’Estatut de l’artista;  
• per a la defensa del patrimoni cultural, la recerca i la innovació públiques;  
• per a la defensa de la laïcitat de l’Escola Andorrana; 
• per la defensa del dret a la informació i el suport als mitjans de comunicació;  
• l’acord transversal entorn de la joventut;  
• per a la implantació del règim del tercer pagador; 
• per al desenvolupament amb més i millors garanties de la recerca biomèdica; 
• per millorar els procediments per a l’obertura de negocis i la inversió estrangera; 
• per millorar l’exercici de les professions titulades. 
 
Amb l’aliança socialdemòcrata treballarem des de la coherència, l’honestedat d’idees i 
dels valors que han inspirat i inspiren el nostre model de societat, justa i solidària. 
 
Ho farem des del convenciment que els poders públics són el millor instrument per a la 
transformació social i per assolir la societat igualitària a què aspirem. Des de la certesa 
que és en l’Administració pública on recauen la protecció i la garantia dels drets de la 
ciutadania, l’estímul de l’activitat econòmica, la promoció de la igualtat d’oportunitats 
i el manteniment i la salvaguarda de la cohesió social.  
 
Ho farem des de la rendició de comptes i l’avaluació de les polítiques públiques i de la 
total transparència de la gestió dels diners públics.  
 
Ho farem des de la capacitat de retornar la centralitat al Consell General perquè lideri 
els debats dels canvis i les reformes que el nostre país necessita, i també des d'espais 
de debat i consens amb tots els agents socials i econòmics. 
 
Si volem un país on tothom compti, on tothom pugui veure realitzat el seu projecte de 
vida, amb més cohesió social, hem de facilitar l'adquisició de la nacionalitat andorrana 
a partir dels deu anys de residència continuada. 
 
Farem d'Andorra un país amb un creixement respectuós de la cohesió social i de 
l’entorn natural, que aposti per polítiques de família i per fer compatible la vida 
familiar amb la laboral.  
Farem les reformes necessàries per garantir el dret a l’habitatge digne.  
 
Defensarem uns serveis públics bàsics, universals i de qualitat en educació, sanitat, 
pensions, atenció a la diversitat, a la infància, a les famílies i a les persones grans. 
 
Per una Andorra avançada i amb qualitat de vida 
 
Volem fer d’Andorra un país per viure amb qualitat de vida, agradable, atractiu i amb 
uns serveis públics de qualitat a l’abast de la ciutadania. Que es pugui disposar d’un 



habitatge assequible i digne, així com d’uns salaris i unes pensions suficients per 
garantir el nivell de poder adquisitiu que s’ha anat perdent en els darrers anys.  
 
Un país per viure amb qualitat només es pot aconseguir amb un fort desplegament de 
l’estat del benestar (d’acord amb les bases del Pilar social europeu), que tingui com a 
prioritat la protecció i l’atenció de les persones, amb polítiques que abastin des de 
l’estímul a la natalitat i el suport a les famílies, fins a la cura de les persones més grans i 
les persones en situació de dependència.  
 
Tenim un ferm compromís amb la seguretat i la protecció ciutadanes. 
 
Enfortirem els serveis i equipaments públics, per tal que la societat es desenvolupi en 
el marc de la convivència i el respecte, dotant els sistemes públics dels recursos 
suficients per garantir-ne la qualitat. 
 
Per una Andorra ecològica i social 
 
Els excessos del model econòmic actual han superat la sostenibilitat i han menystingut 
les necessitats de les persones. Les crisis que s'han viscut han comportat més 
desigualtats i una aplicació injusta dels recursos públics, per això és imprescindible un 
canvi en les prioritats d’actuació. Cal un creixement equilibrat i sostenible, que 
s’acompanyi d’una transició ecològica transversal i justa. Ens cal una economia 
pensada des de la perspectiva del benefici social, que aposti per un suport ferm i 
decidit a l’economia productiva, pel suport als autònoms i les petites i mitjanes 
empreses, pels reptes tecnològics, climàtics i digitals. I tot això amb la participació 
activa del sector privat en els objectius i reptes del benestar, la prosperitat i la 
sostenibilitat.  
 
El benestar de les persones i la salut de la nostra economia depenen avui, 
indefugiblement, d’aconseguir un bon acord  
d’associació amb la Unió Europea, que garanteixi la millor defensa dels nostres 
interessos com a país i que afavoreixi una credibilitat de les institucions andorranes 
que ens permeti ser reconeguts, respectats i escoltats. 
 
Demanarem a la Unió Europea, en annex a la negociació de l’acord d’associació, 
l’establiment d’una àrea especial pirinenca que permeti reforçar la col·laboració 
econòmica de l’Estat andorrà amb les regions franceses i espanyoles veïnes d’Andorra 
a la serralada pirinenca.  
 
Per una Andorra que situï la ciutadania al capdavant 
 
Les necessitats de la ciutadania, dels nostres professionals i empresaris, requereixen 
d’una política d’inversió diligent i d’una política de serveis públics bàsics fonamentals 
com ara l’educació, la cultura, l’esport, els serveis fonamentals de suport des de la 
joventut fins a la vellesa, i un sistema salut que ha de ser objecte de reformes, 
inversions i millores.  
 



De la mateixa manera que ho requereixen altres serveis que han de permetre 
conformar l’estat que volem, com ara una justícia potent i ràpida, una Administració 
eficaç i àgil en l’àmbit econòmic i en la gestió dels tràmits. El benestar i la prosperitat 
del futur requereixen alhora inversions en camps com la ciberseguretat, la qualitat de 
les comunicacions i la millora de la mobilitat nacional i de les connexions amb 
l’exterior.  
 
Per una Andorra econòmicament i socialment justa, on ningú es quedi enrere 
 
Defensem la transició cap a un nou model econòmic i social més inclusiu, que tingui en 
compte les necessitats dels joves, de les dones, de totes les persones a qui sovint el 
model actual ha situat en una posició vulnerable. Ja és hora que els avenços desitjats i 
anhelats des de fa anys per àmplies capes de la població en matèria de drets i de 
llibertats individuals es materialitzin.  
 
Ho farem amb un programa socialment ambiciós, que requereix el finançament d’una 
fiscalitat justa, completa i progressiva. Una fiscalitat que contribueixi a l’increment 
d’ingressos de l’Estat, per fer-ne una redistribució eficient.  
 
El finançament de l’Estat és un element absolutament central en la configuració de 
l’Estat modern, fort i basat en l’equitat i la justícia social que volem configurar els 
socialdemòcrates. Mitjançant el desplegament d’un marc fiscal, en el qual 
necessàriament tothom ha de contribuir d'acord amb la seva capacitat econòmica. Un 
sistema impositiu en el qual, de forma irrenunciable, els que més tenen han de 
contribuir segons la seva capacitat econòmica, com estableix l’article 37 de la 
Constitució. 
 
Reforçarem l’Administració eficient, eficaç i responsable en la gestió dels diners 
públics.  
 
La transformació econòmica i fiscal ens ha de permetre trobar noves vies d’ingressos i 
garanties per al futur, per reparar la fractura social actualment existent i consolidar 
l’Estat del benestar que volem, que avui es troba en risc.  
 
Un país, en resum, del qual ens puguem sentir orgullosos per la seva clara i inequívoca 
política de progrés i de benestar sostenible i durador. No hi ha millor manera d’estimar 
Andorra, que augmentar la qualitat de vida, la felicitat, el benestar i la protecció de la 
seva ciutadania. 
 
Aquest és el model de país per a la majoria de la ciutadania. 
Aquest és el model de país que els socialdemòcrates defensem. 
Aquest és el model de l'interès general.  
 
Aquest és El canvi de la majoria 
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En darrer terme, però no menys important, volem garantir que la parròquia de Sant 
Julià de Lòria sigui considerada, també, al cor de les polítiques impulsades per les 
institucions nacionals. El nostre objectiu és que les lauredianes i els lauredians 
gaudeixin del progrés social i econòmic amb igualtat de condicions que la resta 
d’andorrans.  
 
Per aquest motiu, ens comprometem a treballar per: 
 
• Revisar les lleis de competències i transferències, per revertir la situació de 
desigualtat creada a la parròquia i dotar-la dels recursos que mereix, fent un 
repartiment de les transferències més equitatiu i just i en consonància amb el marc 
fiscal general. 
 
• Impulsar la finalització del desviament de Sant Julià, per donar una solució efectiva 
als problemes de circulació que pateix la parròquia i la sortida sud del país. Així mateix, 
negociar amb l’Estat Espanyol una millora de la circulació de la zona duanera, que 
inclogui també l’enllaç entre l’Aeroport de la Seu i el nostre país. 
 
• Impulsar i promocionar la marca “Sant Julià, ciutat universitària” per fer de la 
parròquia un referent de la formació superior als Pirineus, afavorint l’ampliació de 
serveis als estudiants, la construcció d’una residència i espais de recerca i investigació. 
 
• Ampliar les estratègies de promoció de la parròquia en les campanyes d’Andorra 
Turisme, així com dels recursos pressupostaris que s’hi destinen. 
 
• Netejar periòdicament les lleres dels rius i torrents de la parròquia per evitar-ne els 
desbordaments i eventuals situacions de catàstrofe natural per inundació. 
 
• Vetllar per la preservació de l’entorn natural, sensibilitzant la ciutadania sobre la 
importància de la separació i el reciclatge de residus, la protecció dels recursos 
naturals i la conservació del paisatge, la flora i la fauna als indrets emblemàtics de la 
parròquia. 
 
• Pel que fa a la convivència amb animals de companyia, fomentar el benestar animal i 
promoure una legislació perquè es considerin com a éssers sensibles i protegeixi els 
seus drets. 
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