
Sant Julià de Lòria

Lauredianes i lauredians,

Concòrdia i Desperta Laurèdia són dues formacions polítiques que s’han forjat des de la 
base, gràcies a moviments ciutadans empesos per una ferma vocació de servei públic i 
defensa del bé comú. Entenem la política des del respecte, l’honestedat, el rigor i la 
proximitat. Per les pròximes eleccions generals, hem unit esforços al voltant d’un mateix eix 
vertebrador que posa al centre de les nostres accions i prioritats la qualitat de vida i el 
benestar d’Andorra.

Malgrat tenir una tradició comercial ben coneguda i una vida associativa i cultural rica, 
actualment la nostra parròquia es troba en una situació delicada que reclama un canvi 
immediat. La inflació està afectant perillosament al cost de la vida i en especial al preu de 
l’habitatge. Cada vegada som més les famílies i les empreses que ens trobem amb 
dificultats per tirar endavant i és imprescindible que dissenyem noves mesures orientades a 
construir un futur millor pel nostre poble.

En aquest sentit, es fa cada cop més palès que Andorra es troba immersa en una crisi 
d’inversió estrangera que ha afavorit l’especulació immobiliària, augmentat el preu dels 
lloguers i desprotegit el nostre entorn natural. D’aquesta manera, és imprescindible que en 
la pròxima legislatura modifiquem la llei que regula l’ordenament del territori i adeqüem el 
creixement urbanístic i demogràfic a les capacitats de Sant Julià de Lòria.

En aquest context, convé tenir present que l’adopció de l’Acord d’associació amb la Unió 
Europea previst per finals de l’any 2023 encapsularà Andorra dins d’un model de creixement 
injust i curtterminista. Encara que des de la candidatura Concòrdia+DespertaLaurèdia 
reconeixem la necessitat d’afavorir un major acostament a Europa, és essencial que 
desenvolupem un pla de reformes nacional i paral·lel que garanteixi la competitivitat del 
teixit empresarial andorrà i protegeixi el nostre estat del benestar.

Endemés, és preocupant l’abandonament que ha sofert Sant Julià de Lòria en els últims 
anys per part de la coalició de Demòcrates i Liberals. Entenem que la renúncia del Govern a 
tirar endavant el projecte del vial de Sant Julià de Lòria durant la pròxima dècada és un 
factor que deteriora el futur de la nostra parròquia i que ens obliga a alçar la veu en 
aquestes eleccions amb l’objectiu de tornar a defensar els interessos de Laurèdia.

Per aconseguir-ho, però, Sant Julià ha de recuperar la seva posició central dins del Consell 
General. La candidatura Concòrdia+DespertaLaurèdia compta amb un equip de gent 
compromesa en la nostra parròquia i preparat per a respondre a l’exigència del moment 
actual. Conjuntament amb l’Anna Gabriel, la Raquel Sebastià i l’Ariadna Alonso hem 
treballat íntegrament en unes propostes per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i 
protegir el benestar comunitari. Evidentment, reconeixem la complexitat del context actual, 
però la confiança en vosaltres és absoluta.

Des de la humilitat i la moderació, és l’hora de tirar endavant mesures innovadores i 
adaptades a les especificitats d’Andorra. Però no podem deixar transcórrer més temps. És 
el moment d’afrontar amb determinació la situació del present per a construir un futur més 



esperançador. Amb la vostra confiança, demostrarem que és possible una altra forma de 
governar.

Pol Bartolomé Areny
Ma Àngels Aché Feliu

Adoptarem una posició prudent i rigorosa amb relació a l’Acord d’associació

El model de creixement actual erosiona l’estructura socioeconòmica d’Andorra i posa en risc 
el futur de les pròximes generacions. Malgrat que reconeixem els avantatges de l’entrada al 
mercat únic en alguns àmbits concrets, l’acord d’associació encapsularà Andorra dins d’una 
normativa que minvarà les capacitats del Govern per a fer front als grans reptes del país.

En aquest sentit, proposem desenvolupar un nou estudi que garanteixi un encaix positiu 
d’Andorra dins del mercat únic, de manera que adaptem el contingut de l’acord a unes 
especificitats que, des del nostre punt de vista, són vitals per Andorra. Tenint en compte 
l’impacte de l’acord d’associació sobre l’estructura d’ingressos de l’estat - particularment pel 
cas del tabac i del sector de les telecomunicacions - és fonamental que dissenyem un pla 
econòmic de llarg termini que ens permeti trobar una alternativa exitosa a aquests ingressos 
que garanteixi l’estabilitat pressupostària i consolidi el nostre estat del benestar.

Habitatge i ordenament del territori

L’habitatge és un dret constitucional. La societat andorrana pateix una greu problemàtica 
d’habitatge i Sant Julià no n’és una excepció. Limitar l’accés a l’habitatge a una gran part de 
la nostra població ha derivat en una situació d’extrema urgència social.

L’increment del cost de l’habitatge és un fenomen d’àmbit global, però que malauradament 
ha tingut un impacte devastador en la nostra comunitat. Més enllà de suposar un greu 
problema social, també limita la capacitat de les empreses per a fer arribar mà d’obra i de 
retruc soscava el creixement econòmic d’Andorra.

L’increment del cost de l’habitatge és un fenomen d’àmbit global, però que malauradament 
ha tingut un impacte devastador en la nostra comunitat. Més enllà de suposar un greu 
problema social, també limita la capacitat de les empreses per a fer arribar mà d’obra i de 
retruc soscava el creixement econòmic d’Andorra.

Per aquest motiu, desplegarem un paquet de polítiques públiques destinades a protegir el 
dret a l’habitatge pels ciutadans, donant prioritat a la gent que treballa al país i que 
contribueix al desenvolupament socioeconòmic d’Andorra.

Des de la candidatura Concòrdia+DespertaLaurèdia apel·lem a la presa de consciència 
sobre la situació que ens envolta i que ens repercuteix a tots i a totes. Cal, per tant, treballar 
per desenvolupar un model de creixement sostenible tenint en compte el patrimoni natural i 
social per les pròximes generacions, i que potenciï un creixement meritocràtic de la societat 
actual. És necessari ampliar els nostres horitzons i desplegar estratègies a llarg termini que 



vetllin pel nostre benestar, redimensionant el creixement urbanístic i demogràfic per tal que 
s’adapti a les capacitats de la nostra parròquia i el nostre país.

Projecte del vial de Sant Julià de Lòria

Sant Julià de Lòria ha viscut en els últims anys un procés d’abandonament per part del 
Govern. La coalició de Demòcrates i Liberals ha renunciat a tirar endavant el projecte del 
vial durant la pròxima dècada.

Des de la candidatura Concòrdia+DespertaLaurèdia estem convençuts que el vial 
representa un projecte d’interès nacional i crucial pel futur de la parròquia. El vial afavorirà la 
fluïdesa del trànsit i a la vegada permetrà dinamitzar el nucli urbà de la parròquia, millorant 
la qualitat de l’aire, la nostra seguretat i també per- metrà establir una zona per a vianants al 
centre vila. Endemés, aquest projecte també contribuirà a l’establiment de nous carrils bici 
fonamentals per la pràctica segura d’aquest esport.

Durant la pròxima legislatura promourem la finalització del vial per tal de fer una Laurèdia 
més amable pels seus habitants i afavorir la sortida i l’entrada de vehicles del nostre país.

Creixement urbanístic, ordenament del territori i l’abocador de Juberri

En els últims anys s’han evidenciat els riscos associats a la mala planificació política. La llei 
d’inversió estrangera de l’any 2012 i l’arribada de nous residents ha afavorit un creixement 
urbanístic desmesurat i que erosiona l’atractiu de la nostra parròquia.

Des de la candidatura Concòrdia+DespertaLaurèdia estem convençuts que l’entorn natural 
és l’actiu més gran de Sant Julià de Lòria. Som la porta d’entrada a la Vall del Madriu-
Perafita-Claror i gaudim d’un accés privilegiat als territoris veïns. En aquest sentit, convé 
tenir present que la nostra parròquia té aproximadament un 64% de superfície de boscos, 
fet que ens diferencia i dona un valor incalculable a Sant Julià de Lòria.

L’ampliació de l’abocador de terres de la Rabassa és un projecte sobredimensionat a les 
necessitats de la parròquia i que minvarà la qualitat de vida dels ciutadans. Per tant, 
proposem de revisar la llei de l’ordenament del territori, dotant-la d’un horitzó a llarg termini i 
garantint que adeqüem el creixement urbanístic a les capacitats de la parròquia i a la 
preservació dels nostres recursos naturals.

Sector agrícola

Amb un 32% de la superfície agrària total d’Andorra, Sant Julià de Lòria és la parròquia líder 
en producció de quilòmetre zero. En aquest sentit, el bon funcionament del sector agrícola 
és un element clau pel desenvolupament socioeconòmic de la parròquia.

No obstant això, els límits pressupostaris del govern i l’augment de la inflació ha fet que 
cada vegada sigui menys rendible dedicar-se a la ramaderia i l’agricultura. Des de la 
candidatura Concòrdia+DespertaLaurèdia defensarem un sector agrícola modern, innovador 
i nacional, per tal que ens permeti obrir noves vies d’oportunitat per la parròquia i Andorra.


