5 - Vanessa Torres Mariojouls

6 - Miquel Naudi Bermon
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3 - Serge Marc Lucas Allard

8 - Santiago Garcia Cruces

9 - Nahami Aleix O’Sullivan

10 - Robert Matthew
Lindsay Daniel

11 - Sara Rodrigues Silva

12 - Raquel Puigcernal Sole
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7 - Carles Juan Muñoz
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-

4 - Daniel Torres Hijos

2 - Dolors Cabot Vidal

E L E C C I O N S

1 - Albert Torres Babot
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EL NOSTRE EQUIP

Les persones que formem part d’aquest projecte tenim un objectiu comú:
Obrir les portes del Comú als ciutadans de la parròquia. Som un equip de gent
amb il·lusió, preparada, provinent de diferents àmbits, amb la determinació de
canviar i millorar les coses. Amb la nostra empenta garantim treball, dedicació,
proximitat, propostes realitzables, molt diàleg i el compromís de comptar amb
les bones idees i aportacions de tothom.
L’embrió d’aquest projecte polític neix, just ara fa quatre anys, amb l’objectiu de
permetre la participació en els afers comunals de tothom, veïns, comerciants,
hotelers, treballadors públics i privats... Tots han de ser activament presents a
Casa Comuna.
Consultar la ciutadania i crear partides per finançar projectes bons per la parròquia sorgits del diàleg amb tots els agents econòmics, turístics, de serveis i
socials són pilars fonamentals de la nostra visió estratègica global. I tot plegat,
concentrat en un Comú transparent i obert, que faciliti la vida diària als veïns
de la parròquia, que simplifiqui les seves gestions i que ofereixi la informació
necessària per a poder prendre les decisions oportunes.
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PROFESSIONS DE FE

URBANISME
√√ Revisarem el Pla d’Urbanisme per adaptar-lo a les necessitats de la parròquia.

√√ Aplicarem la llei, amb rigor i sense ambigüitats, per evitar la realització d’obres majors a la via pública
en determinades èpoques de l’any, especialment les de major afluència de turistes.
MEDI AMBIENT
√√ Durem a terme polítiques mediambientals basades en el màxim respecte per l’entorn natural, com a
gran actiu tant de salut com turístic.
√√ Vetllarem i centrarem els esforços en l’estalvi per la via de l’eficiència energètica.

√√ Aplicarem plans efectius de manteniment de l’entorn, de camins, boscos i prats així com d’embelliment
dels espais públics per assolir la seva màxima integració natural i per fer-los realment agradables pel
gaudiment dels que vivim i dels que ens visiten.
AGRICULTURA
√√ Promourem la creació d’una entitat associativa agrícola i ramadera que aglutini iniciatives de
desenvolupament econòmic del sector, que faciliti col·laboracions entre explotacions de la parròquia.
√√ Establirem programes de formació i capacitació agropecuària, per mitjà d’acords amb escoles i
centres especialitzats d’arreu, que permetin oferir un suport real al desenvolupament professional
dels nostres joves, garantint la continuïtat i creixement del sector a la parròquia.
ECONOMIA
√√ Promourem la dinamització econòmica de la parròquia a través de plans i programes dirigits a la
captació i implantació d’emprenedoria i noves empreses, així com a la reubicació de les ja existents
al nostre país, en un espai multifuncional que permeti la seva utilització en l’àmbit empresarial i
professional.
√√ Obrirem el diàleg per la utilització de determinats espais públics per a terrasses, comerços i altres
activitats econòmiques a la parròquia, d’acord amb una planificació ordenada i coherent.
√√ Dinamitzarem i embellirem els edificis del telecabina, tant el de Canillo com el de Soldeu, aprofitant
el potencial de que disposen.
√√ Reactivarem zones esquiables existents a la parròquia com a nous pols d’oferta turística, a sumar a
la ja existent.

ELECCIONS COMUNALS 2019

GESTIÓ COMUNAL
√√ Simplificarem la relació de l’administrat amb l’administració comunal, reduint, facilitant i acompanyant
les gestions a Casa Comuna, modernitzant els canals de gestió i de comunicació per facilitar el dia a
dia del ciutadà de la parròquia. Farem del Comú una institució oberta, propera, amiga, comunicativa,
transparent, àgil, objectiva, igualitària i al servei del ciutadà.
√√ Millorarem les dinàmiques internes de funcionament orgànic del Comú, i dels seus treballadors,
i innovarem en aquelles solucions que permetin assolir el millor ambient de treball i en les millors
condicions possibles, sense oblidar la formació continuada i els reptes professionals que pot oferir
l’administració pública.
SERVEIS
√√ Coordinarem els diferents serveis de la parròquia, tals com recollida d’escombraries, treta de neu,
gestió de les aigües, etc. amb sentit comú, rigor i eficàcia, cercant en tot moment la qualitat del
servei i la ràpida resposta als problemes i incidències.
√√ Establirem canals de comunicació i coordinació conjunta, amb caràcter interparroquial i nacional,
per a fer front a incidències derivades d’aspectes relacionats amb vialitat, aigües, neu, etc.
SEGURETAT
√√ Treballarem amb el Govern una solució per als diversos punts negres i d’alt risc de la xarxa viària,
dins del territori de la nostra parròquia, que afecten a la seguretat de ciutadans i visitants.
√√ Demanarem la millora del control i de la vigilància policial en alguns punts de la parròquia especialment
afectats per desordres i sorolls, sobretot en època d’esquí.
JOVENTUT i GENT GRAN
√√ Farem que el Punt Jove ampliï les franges d’edat per arribar a tot el jovent, dotant-lo de nous
continguts i activitats formatives, esportives, lúdiques i informatives, però també convertint-lo en un
veritable fòrum de reunió, de xerrades, de debat, d’anàlisi, de tallers i més.
√√ Convidarem els joves a treballar, junt amb el comú, per incorporar l’amplia oferta en noves tecnologies
al dia a dia de la Parròquia.
√√ Acompanyarem els nostres padrins i padrines perquè puguin gaudir de les propostes culturals i
socials que tinguin lloc a la parròquia i, alhora, siguin el nostre referent de l’experiència.

TURISME
√√ Farem reunions i trobades periòdiques amb els protagonistes del teixit econòmic, comercial, turístic,
professional i de serveis de la parròquia per detectar els problemes i mancances, establir les
necessitats i afrontar l’aplicació de solucions de forma conjunta, amb aprofitament del temps i dels
recursos.

√√ Crearem un transport públic parroquial, que arribi a totes les poblacions del territori.

√√ Posarem especial èmfasi en el turisme familiar i en el turisme privat, que per la seva recurrència,
repetició i freqüència de visites ha de tornar a ser el veritable motor econòmic de la nostra
parròquia, sense oblidar-nos dels grans esdeveniments de caire turístic-esportiu internacional.

√√ Potenciarem les activitats culturals de caire intergeneracional, per aprofitar l’experiència de la nostra
gent gran i el dinamisme dels nostres joves, en el marc d’activitats com teatre, música, xerrades,
tallers.

FINANCES
√√ Gestionarem el pressupost comunal amb el màxim respecte i cura, racionalitzant la despesa pública,
destinant els recursos a allò que sigui realment necessari, a través d’una política d’adjudicacions
rigorosa, responsable, transparent i ajustada, que respecti els principis del sentit comú i de l’equilibri
pressupostari.

SOCIAL
√√ Prendrem la iniciativa i seurem amb el Govern d’Andorra per provocar una solució al problema
existent de l’habitatge a la parròquia de Canillo.

√√ Aplicarem, escrupolosament, els mecanismes de control que facilita la llei per fer, en tot moment, allò
que s’ha pressupostat i adjudicat, evitant les despeses sobrevingudes i sobrecostos innecessaris.

CULTURA
√√ Fomentarem la cultura i la participació en tota mena d’actes i activitats culturals, com a veritable eina
catalitzadora de la cohesió social a la parròquia.

√√ Recuperarem les reunions i trobades amb els veïnats de la parròquia, fent-les realment efectives i
focalitzades en la recerca i aplicació de solucions.
√√ Proposarem accions per millorar el transport públic entre parròquies, per tal de revertir l’actual situació
de manca d’efectivitat horària i de freqüències de pas, incorporant també un servei nocturn eficaç.

