2 - Joan Miquel Armengol Petit

4 - Jaume Rifà

5 - Eric Urigüen

6 - Víctor Iriarte

7 - Tomàs Riart

8 - Neus Morell

9 - Esteve Lopez

10 - Mònica Coste

11 - Martina Lorite

12 - Cristina Cañadas

www.psa.ad

2 0 1 9
P R O F E S S I O N S

D E

3 - Barbara Pamies

F E

-

1 - Sandra Tudo Montanya

E L E C C I O N S

C O M U N A L S

MOU LA PARRÒQUIA AMB NOSALTRES
VOTA MOVEMORDINO

OR D I N O

Una parròquia
per a tothom

PROFESSIONS DE FE

ELECCIONS COMUNALS 2019

MOVEMORDINO

MOVEM els Aspectes Urbanístics i Serveis

Aquest és el nostre nom i també el nostre objectiu polític i social per a la parròquia. Moure la gent,
moure les consciències i moure tot allò que fa massa temps que resta immòbil és ara un imperatiu
per oferir a les persones que viuen i treballen als nostres pobles una empenta real cap a un futur
millor.

L’urbanisme ha de donar servei als ciutadans amb una qualitat de vida més bona i millorar-ne les
relacions socials. En el futur hem de preveure una parròquia concebuda per a les persones i no
pensada únicament amb finalitats especulatives i de construcció.
Treballarem perquè la parròquia estigui neta, endreçada i harmoniosa garantint així la qualitat de
vida i la seguretat dels nostres ciutadans.

MOVEM: és una afirmació i a la vegada una crida a la participació de tothom en els afers
institucionals i quotidians de la parròquia.

MOVEM el Patrimoni Natural i Cultural

UNA GRANDALLA: és el nostre logotip que representa la flor del país que neix a la primavera,
després de la neu i el gel.

Farem prevaldre la conservació del patrimoni cultural i natural de la parròquia, actius del benestar
dels ciutadans, del reclam turístic i del sector primari.
Donarem un ús social i públic a l’hotel Casamanya i al Patrimoni de Casa Rossell.

EL VERD: el color de l’esperança i també de les nostres muntanyes i prats, que juntament amb la
neu són els millors actius que oferim als visitants i que hem de llegar a les nostres generacions
futures.
I per moure Ordino hem unit el millor equip, amb les persones idònies per a cada àmbit de la
gestió comunal.
Regeneració política, il·lusió, treball, dinamisme, transparència, honestedat i sentiment de poble
són els principals atributs i valors que ens han guiat fins aquí i que ens guiaran en el dia a dia del
bon govern al Comú d’Ordino.
MOVEM el valor de la transparència
Una idea àmpliament compartida per tothom és que el Comú és la institució més propera a la
ciutadania.
Per això, des de MOVEMORDINO, considerem que les ciutadanes i ciutadans de la parròquia han
de poder participar, en major o menor mesura, en la definició de les polítiques públiques que cal
desenvolupar des del Comú. I, per poder participar-hi, és indispensable que tothom tingui fàcil
accés a una informació àmplia i entenedora i que el Comú doni resposta pública a les sol·licituds
que la ciutadania pugui fer.
MOVEM un Comú per a les persones
Farem que les mesures i accions que desenvoluparem en els diferents àmbits responguin a una
prioritat: el benestar de totes les persones que viuen a la parròquia.
Des del Comú es poden dur a terme moltes accions, des de l’àmbit dels serveis socials comunals
fins a l’àmbit dels serveis públics, passant per les polítiques de suport a la joventut, a la gent gran,
a l’emprenedoria, a l’accessibilitat, a la cultura, a l’esport, etc. amb l’objectiu de lluitar contra la
desigualtat i evitar l’exclusió social i fer que l’estat del benestar arribi a totes les famílies de la
parròquia.
Potenciarem les polítiques socials per crear una sinergia entre els infants i joves i la gent gran per
transmetre els valors i conservar les tradicions que ens identifiquen, procurant la convivència, la
integració i la cohesió social.
Creiem amb un compromís ferm per treballar prop de tot el personal del Comú, que són els
principals actius per garantir una prestació de servei, professional i de qualitat.
Optimitzarem la despesa en totes les fases dels projectes que s’executin per garantir el sanejament
de les finances comunals, mantenint la màxima qualitat en tots els serveis prestats.

MOVEM el Medi Ambient
Farem d’Ordino una parròquia d’interacció entre l’home i la natura perquè sigui un model de
reserva mundial de la biosfera:
•

Potenciarem un desenvolupament enfocat a promoure un creixement econòmic i humà que
sigui sostenible en matèria sociocultural i ecològica.

•

Mantindrem la conservació destinada a la protecció dels recursos naturals, les espècies, els
ecosistemes, els paisatges i les activitats agrícoles i ramaderes.

•

Donarem un suport logístic orientat a promoure les activitats d’investigació, educació ambiental,
capacitació i seguiment dins el context de conservació i desenvolupament sostenible local,
nacional i internacional.

MOVEM l’Esport
Explotarem el potencial del Centre de Tecnificació Esportiu d’Ordino (CTEO) per a atletes tant
d’Andorra com de l’estranger.
Millorarem el Centre Esportiu d’Ordino (CEO) amb instal·lacions innovadores, amb uns serveis i
atenció al públic de màxima qualitat.
Crearem alternatives a l’esquí, en temporada baixa, per dinamitzar el territori i el turisme esportiu.
MOVEM la Cultura
Dinamitzarem la parròquia i la vida social del carrer.
Crearem una connexió entre les associacions culturals de la parròquia per potenciar les tradicions i
augmentar el turisme cultural.
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