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Crearem noves estructures de participació ciutadana que integrin la ciutadania en la
gestió comunal.
Promocionarem el moviment associatiu veïnal i la creació de la figura del Conseller
de barri per tal de promoure una comunicació directa, fluida i eficient.
Afavorirem un bon clima laboral entre el funcionariat.
Farem prevaldre els serveis socials a través d’una política pública transversal.
Actuarem davant la discriminació i la violència de gènere i de tot tipus d’exclusió social.
Facilitarem l’accés als serveis públics essencials a tota la ciutadania.
Afavorirem els projectes adreçats als joves i proposats pels joves.
Promocionarem l’autonomia de la gent gran a través de serveis d’ajuda a domicili
per perllongar l’estada en el seu habitatge i fomentarem programes orientats a
l’envelliment actiu..
Continuarem apostant per la cultura com un dret i com un mecanisme de cohesió
social, a través de la promoció de programes i de mesures que afavoreixin l’accés a
la cultura.
Continuarem donant suport a l’esport com a mitjà de socialització, d’educació en
valors i d’integració.
Plantejarem enquestes en matèria d’afers socials per tal de conèixer les necessitats de
la ciutadania i orientar l’actuació efectiva per respondre a les seves necessitats.

SANT JULIÀ DE LÒRIA

Una parròquia
per a tothom

1 - Joan Travesset

2 - Maria Carme Sánchez

3 - Bruno-Antoni Vilares

4 - Iris Orriols

5 - Ruben Coelho

6 - Alba Gili

7 - Àlex Alís

8 - Eric-Jordi
da Silveira

9 - Francesca
Anglada

10 - Ernest Navarro

11 - Cristina Pericas

12 - Jordi Lorente

13 - Josep Maria 		
Cucalón

14 - Gerard Alis

D E

Benestar ciutadà, una parròquia social, cultural i participativa

F E
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Proposarem un pla de rendibilitat i de replantejament de les instal·lacions 		
de Naturlandia; apostarem per un centre de natura, una casa de colònies i una 		
granja escola, i per a la pràctica de l’esqui de fons. Aquest nou indret serà el 		
centre neuràlgic del bosc de la Rabassa com a espai protegit i evitarem que 		
suposi una càrrega per a les arques comunals.
Impulsarem i promocionarem el turisme rural, les rutes vinícoles i el 			
senderisme pels camins de muntanya a la parròquia.
Promourem que Sant Julià de Lòria sigui la ciutat universitària i de formació 		
professional d’Andorra. Cal impulsar la vida educativa que actualment Sant Julià
de Lòria té per dotar la parròquia de més activitat, col·laborant amb el Ministeri
d’educació. Explorarem la possibilitat d’ampliar els serveis, crearem una residència
d’estudiants, incentivarem espais de recerca o altres de vinculats a la formació
professional i universitària. L’educació i la formació superior a banda de complir la
funció de preparar els estudiants per a la seva etapa professional també pot generar
activitat i riquesa al poble.
Promourem la ramaderia sostenible de les nostre muntanyes.

C O M U N A L S

•

Ampliarem el passeig al marge del riu Valira des del poble de Sant Julià, cap a la
duana i cap a Santa Coloma, i el dotarem de passarel·les per a vianants, zones de
repòs, miradors...
Crearem una taula de treball que impliqui tots els actors socials i econòmics de la
parròquia amb la finalitat de trobar un destí al terreny comunal del Prat Gran que sigui
econòmicament i mediambientalment sostenible.
Promocionarem l’ús i el manteniment dels espais públics per garantir un 		
entorn de vida saludable.
Promourem i incentivarem l’ús d’energies renovables.

E L E C C I O N S

•

www.psa.ad

PROFESSIONS DE FE

El model de parròquia que volem per a totes les ciutadanes i tots els ciutadans de Sant Julià de
Lòria i les línies d’actuació que considerem necessàries per fer-ho possible:

Serveis socials comunals i equipaments públics, pilars fonamentals de l’Estat
del benestar i de la lluita contra les desigualtats socials
L’estat del benestar o, si es prefereix, la redistribució de la riquesa, considerem que és el ‘pal de
paller’ de la lluita contra la desigualtat.
Defensem un model de parròquia que vetlla per la igualtat d’oportunitats, que valora els serveis
socials com a factor de correcció de les desigualtats.
Els equipaments públics i les instal·lacions comunals els entenem com un bé comú que millora la
qualitat de vida de tota la ciutadania.

ELECCIONS COMUNALS 2019

Regulació legislativa i funcionament comunal
Units pel canvi parteix d’un model de funcionament dels comuns que difereix del model actual.
Considerem que per poder harmonitzar els drets i els deures dels ciutadans d’Andorra i, a la
vegada, optimitzar els recursos per aconseguir una gestió més eficient, caldria promoure la revisió
del marc legal que regula el funcionament i les competències dels comuns i traslladar al Consell
General algunes competències; mentre que el Comú continuaria sent l’administrador i gestor dels
serveis que requereixen les ciutadanes i els ciutadans de la parròquia.
Des d’una altra perspectiva, considerem que cal que els diferents comuns sumin esforços i
assoleixin consensos per tal d’actuar com a administració única, quan aquest comportament aporti
beneficis a la sostenibilitat i a l’eficiència.

L’administració comunal ha de promoure la sostenibilitat econòmica, social i
ambiental a través del consens i l’esforç del conjunt d’administracions públiques.

L’accés a serveis públics essencials ha d’estar a l’abast de tots i no pot estar condicionat a la
capacitat adquisitiva de les ciutadanes i dels ciutadans.

Urbanisme i mobilitat, al servei de les persones
Els nuclis de població han de ser espais per viure-hi i no només pensats per pernoctar-hi. Han de
ser equilibrats i dissenyats de forma participada, amb els paràmetres de sostenibilitat (social,
econòmica i ambiental) i amb un òptim equipament col·lectiu dotat de serveis públics de qualitat.

Per assolir els valors i el model de parròquia que volem per a Sant Juià de Lòria, detallem a
continuació les principals línies d’actuació que guiaran el nostre projecte polític en els propers 4
anys.

L’eix vertebrador del nostre projecte polític és una clara aposta
per invertir al poble en benefici de tots els ciutadans.

Els nuclis de població han de ser llocs segurs, calmats del trànsit, que afavoreixin l’intercanvi i la
convivència, amb carrers pensats per passejar-hi i equipaments per gaudir.
L’urbanisme i la mobilitat han d’esdevenir els mecanismes que afavoreixin la transformació dels
nuclis de població en espais que facilitin la convivència i la qualitat de vida de les persones.

Finances comunals sostenibles i transparents:
•
•

El disseny dels nuclis de població, de les vies i dels espais públics
han d’estar pensats per a tota la ciutadania.

Participació i govern ciutadà amb transparència de la gestió comunal.
El Comú és l’administració pública més propera als ciutadans i a les ciutadanes. És per aquest
motiu que considerem que hem de possibilitar que la ciutadania pugui participar i integrar-se, si
escau, en les estructures de govern que gestionen els serveis de la parròquia.
Considerem que la política comunal ha de ser més participativa per tal de poder integrar un
major nombre de perspectives i la ciutadania ha de poder opinar, valorar i intervenir en els
assumptes públics, sempre que ho consideri necessari.

Una participació democràtica real és possible quan la ciutadania pot accedir a la informació.
Facilitar la informació és una mostra de transparència.

•
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Promourem una auditoria de comptes de la corporació comunal i de les societats públiques,
per a conèixer públicament l’estat financer de la nostra parròquia.
Continuarem reduint l’endeutament comunal tot garantint inversions a la parròquia i als pobles
on viuen els lauredians.
No endegarem inversions faraòniques i inassumibles financerament pel comú.
Estudiarem i valorarem la necessitat de mantenir les societats mercantils per a la gestió de
serveis públics, buscarem sinergies per millorar l’eficiència i la sostenibilitat del serveis.

Urbanisme sostenible i dirigit als ciutadans:
•
•
•
•

•

Impulsarem la finalització del cadastre de la parroquià.
Promourem solucions per resoldre les problemàtiques existents a les urbanitzacions de Sant
Julià de Lòria (desplegaments de xarxes, cessió de vialitat, etc...).
Ordenarem el creixement immobiliari de la parròquia per evitar l’especulació i fomentarem el
desenvolupament d’equipaments públics i d’habitatges socials.
Dotarem la parroquià de més espais verds. Proposem impulsar la creació d’una zona verda i
per a vinanats a la plaça de la Germandat que englobaria la plaça, una part de l’avinguda Verge
de Canòlich i els terrenys privats no edificats, sol·licitant la cooperació i concertació amb els
propietaris de l’entorn.
Promourem un pla d’embelliment dels carrers i zones públiques per fer de Sant Julià de Lòria un
ciutat més urbana, verda i accessible a la mobilitat reduïda.

