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EL COMÚ COM A INSTITUCIÓ
Les parròquies han jugat un paper cabdal en el crei-
xement del nostre país i en la qualitat de vida del 
conjunt de la ciutadania. Per tant, han de continuar 
tenint uns òrgans que les gestionin de forma pro-
pera, eficaç i amb les competències i els recursos 
establerts en la Constitució. Tanmateix, cal optimit-
zar els recursos i el treball conjunt entre les insti-
tucions, per la qual cosa proposem crear un espai 
nacional de treball i de debat entre el Consell Ge-
neral, el Govern i els Comuns amb l’única finalitat 
de trobar la col·laboració òptima de tots els òrgans 
de l’Estat. Si no ho fem ara, després difícilment hi 
serem a temps.

LA GESTIÓ ECONÒMICA
Per unes finances comunals tractades amb respec-
te, seny i contenció, fonamentades en els principis 
d’estalvi, control de la despesa i racionalitat en els 
projectes, sense disminuir la qualitat en el servei. 
Aquests principis són els que ens permetran esta-
blir un pla seriós per a la reducció de l’endeutament.

L’ADMINISTRACIÓ COMUNAL
Per una administració al servei de les persones i 
empreses, propera, àgil i que ajudi l’administrat, 
amb vocació participativa en aquells temes estra-

Aquest és el nostre eslògan, sobre el qual 
s’ha anat bastint la candidatura de Liberals 
d’Andorra + Independents a Ordino. Les idees 
han estat posades en un espai comú, debatu-
des, treballades, amb actitud dialogant i dispo-
sats a sumar en benefici de la nostra parròquia. 
Unes idees que encaixen amb naturalitat amb 
els objectius polítics de les persones que for-
men la candidatura i que representen el nostre 
compromís amb la parròquia.

Andorra es troba en un moment cabdal de la 
seva història. Volem que Andorra continuï es-
sent un lloc de pau i prosperitat, un Estat sòlid 
en consonància amb el nostre temps. Per això, 
cal centrar el debat en un paràmetre comú: po-
lítica d’Estat i visió d’Estat.

La nostra Constitució promou una relació equi-
librada entre les persones que el formen, les 
parròquies i les institucions d’acord amb una 
política de modernització i de descentralitza-
ció. Creiem en una economia de mercat en què 
l’Estat es preocupa d’oferir el marc per promou-
re la creació de riquesa i l’esperit d’empresa, 
amb la finalitat d’assolir grans nivells de justí-
cia, cohesió social i benestar general. El nostre 
programa, sòlid, realista, aplicable és l’eina per 
a dur a terme aquesta millora.

tègics i determinants. La simplificació dels tràmits i 
gestions a la casa comuna és un projecte inajorna-
ble que farem realitat.

URBANISME I INFRAESTRUCTURES
Per una planificació urbanística harmoniosa, que per-
meti dur la parròquia a una transformació progres-
siva, sostenible i sostinguda amb especial èmfasi 
i atenció en els eixos principals, millorant els seus 
carrers, jardins, voreres i zones comunes, tot respec-
tant el corresponent pla d’accessibilitat. 

MEDI AMBIENT
Per una transformació progressiva cap a una 
parròquia sostenible, en l’àmbit energètic i en 
l’ambiental, establint un full de ruta clar, que ens 
permeti treballar per a l’embelliment, la neteja i la 
preservació del paisatge. Creiem necessari poten-
ciar els itineraris de natura, que destaquin i posin de 
relleu l’extraordinari patrimoni natural i cultural de la 
parròquia.

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
L’econòmica de la parròquia es fonamenta en un 
pilar bàsic: el turisme, especialment el relacionat 
amb l’esquí. No obstant això, no volen deixar passar 
l’oportunitat de revitalitzar el comerç de proximitat. 
Per complementar aquesta oferta, apostarem per 
posar en pràctica accions dinamitzadores, promogu-
des pel Comú amb la complicitat i implicació del sec-
tor privat, amb l’objectiu que reverteixin en tots els 
nuclis d’activitat de la parròquia. Preservar l’encant 
i la tradició ha de ser el veritable atractiu per captar 
visitants.

UN COMÚ DE PERSONES PER A LES PERSONES
La nostra candidatura té molt present les polítiques 
socials i és amb aquesta vocació, que promourem 
iniciatives en l’àrea social, per a la infància, la jo-
ventut i la tercera edat creant interacció entre elles. 

UNA CIUTAT ACTIVA I DINÀMICA
Les polítiques adreçades als joves de la parròquia, 
en diferents àmbits tals com la cultura i l’esport, són 
eines de desenvolupament humà i d’integració. En 
aquest sentit promourem els espais de participació 
ciutadana adreçats a les associacions i col·lectius 
amb seu a la parròquia, així com les activitats cultu-
rals que es porten a terme. 
Prestarem atenció als clubs esportius de la pa-
rròquia i, alhora, fomentarem la pràctica de l’esport 
per a tothom, aprofitant els entorns naturals i salu-
dables.

UNA PARRÒQUIA MODERNA I CAPDAVANTERA
Volem que la nostra parròquia, i especialment el 
nucli d’Ordino, sigui centre d’acollida i desenvolupa-
ment d’iniciatives empresarials liderades pel jovent. 
En aquest sentit, treballarem per afavorir la seva 
participació en la presa de decisions i donarem su-
port als joves emprenedors. 

Ens cal un nou prisma en el qual poder dibuixar un 
futur amb garanties, un futur que doni cabuda a no-
ves il·lusions de creixement i d’esperança per a les 
properes generacions, un futur en què l’Estat es pre-
ocupi de crear un nou marc de riquesa i de benestar 
per als seus ciutadans, un futur que porta el nom 
de Liberals d’Andorra + Independents a la parròquia 
d’Ordino.
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