Olga Molné Soldevila

2.

Eva Sansa Jordan

3.

Jordi Areny Armengol

4.

Josep Maria Garrallà Subirana

5.

Sergi Gueimonde Bujaldón

6.

Mireia Ramos Gutiérrez

7.

Guillem Forné Gispert

8.

Francisca Guerrero Lopez

9.

Kevin Poulet Fernàndez

10. Marc Jové Martínez
11.

Josep Maria Agell Abel

1.

Alexia Verdaguer Masardó

2. Albert Areny De La Fuente

www.ciutadanscompromesos.com I ciutadanscompromesos@andorra.ad

P R O F E S S I O N S

D E

F E

-

12. Josep Fusté Badana

Suplents:

E L E C C I O N S

1.

C O M U N A L S

Parròquia de La Massana

2 0 1 9

Ciutadans Compromesos + DA + L’A

QUALITAT DE VIDA I CREIXEMENT
OLGA MOLNÉ SOLDEVILA
EVA SANSA JORDAN

PROFESSIONS DE FE

QUALITAT DE VIDA I CREIXEMENT
La Massana ha viscut un procés de
transformació vital durant la darrera dècada.
El sector turístic ha estat un motor de
creixement tant a l’hivern com a l’estiu que
ha permès generar riquesa i activitat. Cada
cop són més els professionals que s’instal·len
a la nostra parròquia o famílies que la
trien per viure-hi i per viure-la. Hem estat
un model de participació i hem potenciat
i recuperat els espais que permeten la
connexió de les persones. La llista que
us presentem en aquestes eleccions
ha de continuar el treball desenvolupat
en els darrers anys. I ho fa agrupant a
formacions de trajectòries diferents que es
complementen i enriqueixen aquest projecte
comú, que té com a prioritat la qualitat de
vida dels massanencs.

OLGA MOLNÉ I EVA SANSA:
EL RELLEU NATURAL
Presentem dues candidates a cònsol perquè la nostra agrupació
considera que són la millor opció per estar al capdavant
d’un projecte integrador i obert. Olga Molné i Eva Sansa, dues
dones que han demostrat la seva vàlua i dedicació en el darrer
mandat: Molné, cònsol menor durant els darrers nou mesos,
va entrar com a consellera major i presidenta de la comissió
d’Urbanisme i Cadastre; Sansa, ha estat els quatre anys com a
capitana i consellera de Circulació, Via Pública, Parcs i Jardins.
Així doncs, totes dues han liderat els projectes més complexos
i als quals es destina una major inversió, des de la millora de
les carreteres i espais públics fins a la creació de nous parcs
infantils o la confecció del cadastre comunal.

ELECCIONS COMUNALS 2019
La seva experiència i capacitat les converteixen en les millors
candidates per encapçalar el comú i dirigir un equip humà
molt preparat per afrontar els reptes de la parròquia. D’aquesta
manera, el Comú de la Massana esdevindria el primer de la
història del Principat liderat per dues dones cònsols.
La nostra llista està formada per sis candidats que han estat
consellers de Comú en els darrers anys, cosa que garanteix una
solidesa i un coneixement profund de la gestió pública. Els
altres sis candidats aportaran la renovació tan necessària per
avançar d’una forma innovadora, gràcies a la seva procedència
de sectors professionals tan variats i representatius de la nostra
societat. Els dotze candidats i també els dos suplents tenim
uns trets comuns: ens apassiona la política, estem disposats a
dedicar tots els nostres esforços en benefici de la parròquia i
ens comprometem a escoltar tots els neguits dels ciutadans per
trobar solucions que ens facin avançar.
El nostre equip vol donar continuïtat a la bona feina feta
els darrers anys renovant el compromís amb els nostres
ciutadans, una renovació que ens permetrà ampliar la visió de
tot allò que la Massana encara necessita per seguir creixent.
Per això, necessitem una ciutadania activa, que no dubti en
expressar els seus neguits, que s’impliqui en allò que creu que
servirà per millorar la nostra parròquia. Mai ho havíem tingut
tant fàcil, les noves tecnologies ens permeten un grau de
comunicació inèdit. Aprofitem-ho!

UN PROGRAMA FIABLE
AMB ACCIONS REALISTES
I CONCRETES
Un cop més, basarem el nostre programa electoral en punts concrets
que permetin valorar el seguiment i acompliment de cadascun
dels compromisos i poder-ne fer un balanç a la fi del mandat.
Estem satisfets d’haver assolit el compliment de pràcticament tot
el programa presentat als darrers comicis, comptant sempre amb
el suport i aportació del grup de la minoria que, arrel d’aquesta
bona entesa, ara s’integra en aquest nou projecte.
De tot el que us havíem promès en les darreres eleccions, hem
pogut complir satisfactòriament amb més d’un 96% de les
accions. No només això, sinó que a més hem pogut portar a
terme altres projectes no previstos que han sorgit gràcies a
aportacions recollides al full en blanc i gràcies també a la bona
gestió del pressupost, que ens ha garantit un excedent important
en Tresoreria.
En els darrers vuit anys, hem reduït l’endeutament real en
21 milions d’euros. Aquesta reducció encara és més gran si
comptabilitzem l’emissió de preferents ja que en aquest cas la
rebaixa seria de 31 milions. Al 2012 partíem d’una situació en què el
deute era de 43 milions d’euros. Avui dia, esta situat en 22 milions.
I el que és més important, no només hem pogut mantenir el nivell
d’inversions sinó que l’hem pogut augmentar exercici rere exercici.

Aquesta és la filosofia que us proposem per al pròxim
mandat: contenció de la despesa corrent+increment de la
inversió+reducció de l’endeutament. El resultat d’aquesta suma
ens ha de conduir a una millor qualitat de vida a la nostra
parròquia.

El nostre punt fort, sens dubte, són les nostres muntanyes.
Tenim una xarxa de camins espectaculars i seguirem treballant
en la seva conservació i potenciació.

Una gestió eficaç i eficient ens ha de permetre revalidar aquesta
fórmula, un cop més, sense augmentar els impostos i mantenint
les ajudes als joves i emprenedors.

ELS NOSTRES PRINCIPALS
COMPROMISOS

UN FUTUR SOCIAL,
NATURAL, CULTURAL
I ESPORTIU
El benestar de les persones és un objectiu comú que tots hem de
treballar dia a dia ja que qualsevol detall pot millorar la qualitat
de vida a la nostra parròquia. El Comú té l’obligació d’impulsar els
serveis i equipaments necessaris però la participació ciutadana
és bàsica per assolir aquest repte.
La Massana és terra d’innovació però també de tradició. La
nostra gent i el seu entorn és la nostra prioritat i hem d’assolir un
equilibri que ens permeti seguir gaudint de tots els recursos
naturals respectant la seva essència.
En els darrers anys ens hem convertit en la parròquia de la
bicicleta, de les flors, del còmic, de la gastronomia i de les
compres sostenibles, entre moltes altres coses. Hem treballat
en la dinamització de la Massana des de diverses vessants, per
reactivar l’economia i també per fomentar les accions populars i
culturals. Tenim una gran eina per al futur immediat de la nostra
parròquia: un nou pla per al desenvolupament local, comercial
i turístic, elaborat amb la participació dels diferents sectors
econòmics i socials. Aquest pla ens dona les línies a seguir per
poder desenvolupar accions concretes per fer créixer la nostra
parròquia a tots nivells, tenint com a base la sostenibilitat, la
qualitat i la prosperitat.
En els darrers anys els esdeveniments culturals s’han
multiplicat. Això es deu al fet que els artistes del país saben que
a la Massana tenen les portes obertes per als seus espectacles
de música, teatre, dansa, entre d’altres. No només som
generadors de cultura, també estem al costat del talent del país.
Continuarem impulsant la creativitat i els projectes innovadors.
De la mateixa manera que també vetllarem per la bona salut de
la cultura popular perquè les festes majors i les celebracions
tradicionals són l’ànima dels pobles.
L’esport ha esdevingut clau pel progrés de la Massana i l’ha
obert al món sencer. Hem demostrat el potencial humà i logístic
que disposem per organitzar grans competicions i això ens
crea la necessitat de seguir a l’altura i mantenir aquest gran
atractiu que ens beneficia a tots. La bicicleta, en totes les seves
modalitats, ha esdevingut el contrapunt perfecte dels esports
de neu. No només ens aporta milers de visitants cada estiu sinó
que també s’ha convertit en una bona opció esportiva per als
nostres joves.

•

Aplicarem accions per mantenir la parròquia activa,
seguint les directriu el Pla de desenvolupament i
treballant amb tots els actors socials.

•

Seguirem la línia de reduir l’endeutament però sent
capaços de garantir un bon nivell d’inversions.

•

Continuarem apostant per la desestacionalitazació,
obrint les nostres estacions deu mesos l’any.

•

Prioritzarem el benestar del ciutadà en cadascuna
de les accions que es portin a terme des dels
diferents departaments.

•

Treballarem perquè la Massana esdevingui una
destinació de referència en turisme de benestar,
amb la col·laboració del sector hoteler i de serveis.

•

Continuarem organitzant jornades de cuina,
conjuntament amb els restauradors, per crear un
autèntic eix gastronòmic a la Massana.

•

Establirem diferents mecanismes per garantir
la transparència en la gestió comunal, com la
emissió en directe de les sessions de comú.

•

Mantindrem tots els canals de comunicació
ciutadana (xarxes socials, correu electrònic,
via directa amb la cònsol, app la Massana) i els
millorarem conjuntament amb la població.

•

Creiem que el treball conjunt és la clau de l’èxit.
Per tant, continuarem creant sinèrgies entre
administracions, ja sigui amb el Govern d’Andorra
com amb altres comuns; i també implicarem les
associacions i el sector privat. A més, valorarem
totes les aportacions ciutadanes.

•

Les nostres portes estaran sempre obertes.
Ja siguin les dels despatxos o les virtuals.
Fixarem uns horaris perquè tots els ciutadans
puguin demanar hora presencial amb les cònsols
i consellers o amb els responsables dels nostres
serveis.

