2. SAETDE: convocarem un nou concurs internacional que resolgui molts dels
problemes actuals i vetllarem per la bona entesa entre les parts.
3. Inversions destacades:
· Millorar Prada de Moles per mantenir el Futbol Club Andorra a Encamp i per la
resta de clubs esportius de la parròquia.
· Modernitzar els centres esportius d’Encamp i del Pas de la Casa. 			
· Reformar el Centre Cultural de la Valireta.
4. Retorn econòmic al Pas de la Casa: volem invertir-hi per millorar la qualitat de vida
de la ciutadania.
5. Dinamització econòmica: organitzarem diverses jornades de compres amb música,
animacions, trobades gastronòmiques i tallers a Encamp i al Pas de la Casa.
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Una parròquia
per a tothom
Una nova manera de fer política per a Encamp i el Pas de la Casa.
Volem governar per a tothom i comptem amb tu!

-

6. Parc dels Pessons: impulsarem la creació d’un parc natural i posarem en valor la Vall
del Madriu.

C O M U N A L S

1. Crearem un nou Prat Gran aprofitant els terrenys de cessió que pertanyen al Comú
al costat de l’actual perquè disposeu d’un espai de lleure modern i funcional que
tingui en compte l’accessibilitat.
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Una nova manera de fer política
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6 - José Luis Agudo

7 - Oliver Valero
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Alaminos

12 - M.Carmen Garcia

8 - Demelsa Azzopardi 9 - Sonia Ferrera

13 - Maria Josep
Lonca

14 - Jordi Torné

PROFESSIONS DE FE

1. Participació: consultarem les decisions estratègiques amb cadascun de vosaltres.
Perquè sou vosaltres qui viviu i treballeu a Encamp i al Pas de la Casa.
•
•
•

Crearem canals de comunicació directes perquè pugueu fer arribar suggeriments, avisos,
neguits, propostes...
Convocarem una reunió de poble com a mínim un cop a l’any per compartir novetats,
preocupacions, necessitats i informació general.
En coordinació amb les associacions de veïns, comerciants, etc., convocarem reunions de barri
d’Encamp i del Pas de la Casa periòdicament, perquè som conscients que cada zona té unes
necessitats i especificitats.

2. Transparència: per poder pronunciar-vos sobre qüestions importants de la parròquia cal que
tota la ciutadania tingui la màxima informació. Crearem un Comú transparent:
•
•

Els sous de les persones amb càrrecs polítics i de relació especial seran públics.
El cost dels estudis, de les inversions o de les obres estarà al vostre abast.

3. Planificació i previsió:
• Durant els primers mesos de mandat planificarem totes les actuacions urbanístiques a Encamp
i al Pas de la Casa. Així coneixereu de primera mà quines seran les accions estratègiques i com
en distribuirem l’execució al llarg del mandat.
• Farem una previsió acurada dels riscos i actuarem per avançar-nos als possibles problemes o
incidències que puguin sorgir. El pla de previsió de riscos el farem públic durant el primer any
de mandat.
• Desenvoluparem un pla de millora de la seguretat ciutadana que vetlli per la vostra
tranquil·litat i benestar.
4. Innovació: tenim el convenciment que les fórmules de la política actual no aixecaran Encamp i
el Pas de la Casa de la situació en què es troben. Cal innovar totalment la manera de fer política per
poder garantir el vostre benestar i el progrés de la parròquia.
•
•
•

•

Buscarem solucions des d’una visió innovadora a problemàtiques històriques de la parròquia:
conflictes jurídics amb SAETDE, manca de dinamització econòmica o l’estat deplorable
d’algunes zones d’Encamp i del Pas de la Casa.
Els cònsols major i menor treballaran de manera exclusiva per la gestió del Comú, sense altres
interferències professionals.
Els ciutadans i les ciutadanes del Pas de la Casa tindreu un conseller de comú designat per tal
de mantenir un contacte permanent. L’objectiu és ser com més eficients millor per atendre les
especificats del poble. A més, nomenarem un resident al Pas de la Casa per detectar i resoldre
les problemàtiques urgents que us afectin.
Donarem un impuls a l’e-administració per facilitar-vos els tràmits i altres gestions però també
per a ús intern.

5. Un Comú fort! Defensarem de manera ferma els interessos de la ciutadania de la parròquia
davant un Govern que tot sovint ens ha menystingut.
•

Vetllarem per les bones relacions amb les autoritats de França i concretament, amb les autoritats
dels departaments de l’Arieja i Pirineus Orientals per aconseguir les millors garanties d’accés al
Pas de la Casa, que és el motor econòmic de la parròquia i també d’Andorra.
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•
•
•

Ens oposarem al projecte d’aeroport que el Govern, juntament amb la Cambra de Comerç,
està planificant a Grau Roig.
Promourem davant del Govern que les persones que viviu i treballeu al Pas de la Casa tingueu
una rebaixa substancial al peatge del túnel d’Envalira.
Afavorirem un bon clima laboral per al funcionariat comunal a partir del diàleg.

6. Pressupost i rigor: els ingressos i les despeses del Comú mereixen un control i un tractament
responsables. Els diners públics s’han de gestionar amb la màxima cura. Entre altres mesures:
• Publicarem una versió del pressupost accessible i entenedora amb el detall de les partides
destinades a cada departament perquè la ciutadania pugui conèixer en cada moment a què es
destinen els diners públics.
• Fomentarem la realització de pressupostos participatius en algunes àrees.
7. Els serveis socials són pilars fonamentals de l’estat del benestar i de la lluita contra la desigualtat.
Defensem un model que ofereixi igualtat d’oportunitats i que, per tant, entengui els serveis
socials com a factor de correcció de les desigualtats.
•
•
•
•
•
•
•
•

Treballarem per facilitar un lloguer assequible i minimitzarem la problemàtica de l’habitatge
amb les competències de què disposa el Comú.
El Comú es mantindrà proper i atent als brots de discriminació de gènere i de tot tipus
d’exclusió social.
Tenim el compromís amb la igualtat i les polítiques per erradicar la violència de gènere.
Atendrem la diversitat funcional, eliminarem les barreres físiques i facilitarem la mobilitat.
La joventut: defensarem els vostres drets i fomentarem projectes articulats a través dels
mateixos joves.
Gent gran: promourem activitats conjuntament amb l’Associació de la Gent Gran.
Impulsarem agendes culturals de qualitat i la formació artística. Donarem suport a totes les
associacions que promoguin la cultura.
Promourem i donarem suport a tots els clubs esportius de la parròquia, motors de
socialització, d’educació en valors i d’integració.

8. Urbanisme i mobilitat al servei de les persones: Encamp i el Pas de la Casa han de ser espais
per viure-hi i no només pensats per pernoctar-hi. Han de ser destinats a la vida social. Pensem en
llocs segurs, calmats del trànsit, que afavoreixin la convivència, amb carrers pensats per passejar-hi
i equipaments per gaudir.
•
•
•
•
•

Adoptarem ordinacions comunals a favor de la preservació del medi natural i el patrimoni
històric, i de l’ús de l’espai urbà per tal de garantir un entorn de vida saludable.
Farem un Comú amb mirada ecològica, que promogui l’ús d’energies renovables i incentivi la
mobilitat amb vehicles no contaminants.
Millorarem els equipaments públics actuals.
Racionalitzarem el transport de mercaderies amb l’objectiu d’afavorir el comerç de proximitat
als barris i al centre.
Limitarem a 30 km/h la velocitat màxima permesa als carrers.

