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E IXOS X,ORDINO
Els membres de la candidatura per X,Ordino ens presentem per desenvolupar un nou
projecte que garanteixi la prosperitat de la parròquia, molt especialment, el benestar de
tots els ciutadans d'Ordino.
Som una candidatura que combina la joventut i l'experiència, i el nostre repte és presentar
una candidatura treballada i estudiada per donar resposta a les inquietuds de la ciutadania.
Ens presentem per treballar en la consolidació dels drets dels ciutadans, per a la modernització
de la parròquia, la preservació del nostre territori i per assegurar la prosperitat de tots.
Planificarem el desenvolupament de la nostra parròquia, fent una gestió més eficaç posant
especial atenció al creixement sostenible.

ECONOMIA
X, Ordino treballarem, perquè s’estableixin a la nostra parròquia noves empreses no
contaminants i respectuoses amb el medi ambient i amb el paisatge. D’aquesta manera,
aconseguirem activar l’economia parroquial, facilitant la creació de nous llocs de treball que
permetin a molts dels nostres ciutadans desenvolupar la seva activitat laboral a Ordino, sense
haver de desplaçar-se a altres parròquies. Per això, treballarem per diversificar l’economia
d’Ordino i per aconseguir una parròquia més dinàmica.
FINANCES
X, Ordino vetllarem per administrar responsablement les finances públiques. Som
conscients de l'esforç que fan els nostres empresaris i els nostres ciutadans per satisfer els
tributs, i per aquest motiu farem un bon ús dels diners públics.La despesa corrent i les inversions
es realitzaran tenint en compte criteris d'eficiència perquè tinguin un retorn econòmic social.
Facilitarem eines de gestió pressupostària als tècnics comunals perquè disposin d'un quadre
de comandaments per prendre decisions fonamentades.
ADMINISTRACIÓ
X, Ordino volem una administració efectiva, àgil i transparent. Impulsarem processos que ens
permetin agilitzar la gestió, augmentant la transparència en la contractació pública, i fomentant la
formació, la mobilitat i la motivació del personal. Treballarem per optimitzar els recursos implantant
l’ús de les noves tecnologies per així aconseguir l’excel•lència de la nostra administració.
URBANISME
X,Ordino farem una gestió més transparent, sostenible i eficient de l'urbanisme.
Vetllarem per un urbanisme verd, sostenible i equitatiu, perquè una gestió òptima i transparent
pot
ser
compatible
amb
el
creixement
econòmic
de
la
parròquia.
Crearem espais públics comuns i de convivència social per a tots els nostres ciutadans,
que permetin al mateix temps la cohesió, harmonia, el benestar social i que serveixin com a
motor econòmic.
Posarem a disposició de la població mecanismes de consulta i de gestió més eficients i
àgils servint-nos de les noves tecnologies en matèria d'Urbanisme, cadastre i obra pública.
Lluitarem per aconseguir millors accessos a la parròquia i infraestructures viàries, en especial el
desviament de la Massana a Ordino.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
X,Ordino promourem la conscienciació del desenvolupament sostenible mitjançant programes d'educació
ambiental, involucrant al conjunt dels ciutadans en el consum responsable, el reciclatge i la reutilització.
Implicarem, sobretot al nostre jovent, que són els que avui en dia estan encapçalant la lluita mundial contra
el canvi climàtic, reforçant els seus valors per resoldre problemes ambientals presents i futurs.
Prendrem accions per conservar i preservar la salut de les nostres muntanyes, un dels patrimonis més
apreciats de la nostra parròquia. Cuidarem de la nostra vegetació autòctona, i de la nostra ramaderia
agricultura tradicional.
Impulsarem l'ús de les energies renovables apostant per a un desenvolupament sostenible, contribuint a les
accions contra el canvi climàtic per ajudar a reduir la nostra petjada de carboni.
BENESTAR SOCIAL
X,Ordino creiem que els ciutadans són la nostra força i hem d'assegurar el benestar i el futur de tots. Volem
prioritzar les polítiques dirigides als padrins, la gent jove i a totes aquelles persones socialment menys
afavorides.
Coordinarem polítiques socials que fomentin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
CULTURA, JOVENTUT I EDUCACIÓ
X,Ordino volem recolzar iniciatives que contribueixin a generar noves idees i formes d'unir diferents
cultures.
Recuperarem les tradicions de la parròquia amb accions que fomentin la participació social.
Donarem a conèixer els nostres itineraris i béns culturals perquè tothom en gaudeixi.
Vetllarem perquè els infants i joves tinguin uns espais idonis pel seu creixement i desenvolupament i perquè
rebin una atenció personalitzada en un entorn adequat.
TURISME
X,Ordino hem de potenciar el turisme com a un dels motors econòmics de la nostra parròquia. Treballarem
per ampliar les ofertes d'activitats turístiques, per aconseguir que Ordino sigui una destinació referent
nivell internacional. Per això posarem tots els mitjans necessaris per assolir-lo, implicant i fent partícips als
diferents col•lectius.
COMUNICACIÓ
X,Ordino treballarem per donar a conèixer més activament la nostra Parròquia tant a dins com a fora de les
fronteres del Principat.
Impulsarem la comunicació digital i les noves tecnologies, potenciant les xarxes socials per arribar a més
usuaris arreu del Món transmetent una imatge que ens permeti atreure el turisme.
Adequarem la comunicació comunal als temps actuals.
ESPORTS
X,Ordino promourem la pràctica de l'esport com un dret de tots. Pensem que s’ha de fomentar l’esport com a
una de les bases per una vida sana.
Oferirem programes de pràctica esportiva adequada a tots els segments de la població, i posarem en marxa
programes per potenciar les activitats a l’aire lliure i la natura.
Potenciarem l'ús de les instal•lacions actuals ampliant l’oferta d’activitats esportives, sobretot, en èpoques
de vacances escolar.
MOBILITAT I ATENCIÓ CIUTADANA
X,Ordino treballarem per invertir en el servei de la treta de neu i de neteja de vies públiques perquè tornin a
ser les que desitgen els ciutadans
Els serveis de manteniment, d'enllumenat i xarxes d'aigua potable han de ser un objectiu diari.
El servei de circulació ha de ser pròxim i col•laborador amb el ciutadà i no pas tan sols recaptatori.

