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A ORDINO VOTA: 

1. Joan Miquel Armengol Petit
2. Pere Mas Suñé

Suplents: 
1. Núria Fius Cot
2. Beatriz Litargo Escuin
3. Lourdes Bagué Allue
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El Partit Socialdemòcrata (PS) i X’Ordino hem decidit 
concórrer conjuntament a les eleccions generals, en 
forma de candidatura territorial a la parròquia d’Ordi-
no. La nostra unió respon a la necessitat de fer front 
comú davant el projecte de centre de recerca previst 
a la nostra parròquia. Per fer-ho, tindrem en compte la 
pluralitat de la nostra societat per garantir, respectant 
els drets fonamentals de les persones, un futur millor, i 
per això plantegem la convocatòria d’una consulta 
popular per recollir el sentiment de la ciutadania.
Hem treballat per fer un programa de consens que 
tingui en compte les necessitats de la població 
d’Ordino, on un dels punts importants és l’oposició a 
aquest centre de recerca. En tot aquest temps ha 
estat difícil conèixer l’extensió del projecte i la seva 
implantació genera molts dubtes.

Creixement 

Andorra ha crescut desmesuradament degut a la 
passivitat i a la poca previsió del Govern actual. 
Adaptarem aquest creixement i el plani�carem en 
funció de les necessitats dels nostres habitants i 
sense oblidar les infraestructures i la seva limitació. 

Habitatge 

Promourem la construcció d’habitatge de lloguer a 
preu assequible i promourem la sortida al mercat 
d’habitatges buits en desús.

Medi ambient i patrimoni natural

Vetllarem  pel nostre patrimoni natural revisant la 
plani�cació urbanística de la nostra parròquia.

Aturarem la construcció del centre de recerca (un 
laboratori P3) perquè tal com està concebut no aporta 
res al país, al contrari, és una inversió molt important 
per part de l’Administració sense comptar amb les 
estructures i els organismes necessaris de control i 
seguretat d’una infraestructura de recerca biomèdica 
com la que es planteja. 

Cultura

Cercarem, amb la col·laboració de tots els actors 
implicats, el destí de la Casa Rossell per recuperar 
d’una vegada un bé patrimonial i digni�car-lo.

Esport

Promourem el Centre de Tecni�cació Esportiva 
d’Ordino i farem les inversions necessàries perquè es 
garanteixi la seva explotació i es cobreixin abasta-
ment les seves funcions.

Economia productiva

Treballarem per la diversi�cació econòmica de la 
parròquia promovent projectes relacionats amb 
l’economia verda, les tecnologies de la informació i 
l’esport.

Salut i atenció a les persones

Reforçarem la xarxa de centres d’atenció primària, 
entre els quals el d’Ordino, amb un metge d’atenció 
primària i amb un servei de podologia per a les 
persones grans.

Mobilitat

Impulsarem i recuperarem el projecte original del 
desviament de la Massana, com una infraestructura 
essencial per al benestar i el creixement econòmic a 
les valls del Nord, per resoldre el greu col·lapse 
circulatori actual, que té efectes perjudicials per a la 
nostra població i els nostres visitants. 

Hem treballat per fer un programa de consens que 
tingui en compte les necessitats de la població 
d’Ordino i la defensa dels seus interessos i drets. 

Per aconseguir aquests objectius hem de vèncer, 
hem de guanyar les eleccions. 

El vostre suport és imprescindible. 

Ens cal tot el vostre suport i tota la vostra con-
�ança. 

FEU-NOS CONFIANÇA 

VOTEU PS + X’ORDINO


