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VOTA LIBERALS D’ANDORRA + UNIÓ LAUREDIANA

ENS MOU SANT JULIÀ DE LÒRIA
al ciutadà i de l’altra, la màxima eficiència en la gestió 
dels recursos públics i del territori.

LA GESTIÓ ECONÒMICA
Per unes finances comunals sanejades i transparents 
tractades, amb respecte, seny i contenció, fonamen-
tades en els principis d’estalvi, control de la despe-
sa i racionalitat en els projectes, sense disminuir la 
qualitat en el servei al ciutadà. Aquests principis són 
els que han permès, durant els darrers anys, assolir el 
sosteniment de les despeses públiques i alhora poder 
prioritzar en els projectes d’inversió d’interès per la pa-
rròquia.

URBANISME I INFRAESTRUCTURES
Unes bones infraestructures i una bona gestió urbanís-
tica han de ser la base que permeti un creixement sos-
tingut del nostre territori i harmonitzar amb el nostre 
territori una bona qualitat de vida dels nostres conciu-
tadans.
La gestió urbanística i la planificació de futur, de mane-
ra participativa han de permetre dur la parròquia a una 
transformació progressiva, envers a una major sosteni-
bilitat, per les generacions futures. 

L’acabament de la variant de Sant Julià de Lòria, és 
clau pel creixement del país i de la parròquia.

MEDI AMBIENT
Per una transformació progressiva cap a una parròquia 
sostenible, en l’àmbit energètic i ambiental, establirem 
un full de ruta clar, que ens permeti seguir treballant 
per l’increment de l’ús de les energies renovables i la 
millor gestió dels residus, sempre cercant la partici-
pació i implicació de les empreses i ciutadans de la 
parròquia. Perquè entenem que la planificació de les 
mateixes va lligada a la planificació del creixement del 
territori i també, perquè l’embelliment de la parròquia, 
la neteja i la preservació del paisatge, són cosa de tots 
i per tots.

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 
amb vigència amb el temps. Per això, cal cen-
trar el debat en un paràmetre comú: política 
d’Estat i visió d’Estat.

La nostra Constitució promou una relació equili-
brada entre les persones que el formen, les pa-
rròquies i les institucions d’acord amb una po-
lítica de modernització i de descentralització.

Creiem en una economia de mercat on l’Estat 
es preocupa d’oferir el marc per promoure la 
creació de riquesa i l’esperit d’empresa amb la 
finalitat d’assolir grans nivells de justícia, cohe-
sió social i benestar general.

LA NOSTRA CANDIDATURA 
Liberals d’Andorra + Unió Laurediana, és una formació 
política amb experiència contrastada al servei dels 
nostres ciutadans, que vol continuar oferint a Sant Ju-
lià de Lòria una gestió responsable, efectiva i trans-
parent dels afers comunals, amb un equip preparat i 
compromès amb la parròquia i amb el país.

EL COMÚ COM A INSTITUCIÓ
Les parròquies han jugat un paper cabdal en el creixe-
ment del nostre país i per tant es mereixen continuar 
tenint uns comuns que puguin gestionar de forma pro-
pera, eficaç i amb els recursos clarament definits.
Per això, cal optimitzar els recursos i el treball conjunt 
entre les institucions. En aquest sentit, proposem crear 
un espai nacional de treball i de debat entre el Consell 
General, el Govern i els Comuns amb la finalitat de tro-
bar la col·laboració òptima de tots els òrgans de l’Estat, 
a fi d’assegurar d’una banda, el millor servei i atenció 

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Continuant amb les accions empreses per millorar 
la capacitat de creixement econòmic continuat i 
sostingut de la parròquia, promourem tot un conjunt 
d’iniciatives i inversions estratègiques que potenciaran 
el teixit econòmic actual, generant noves oportunitats 
d’activitats empresarials i contribuint a la creació de 
nous llocs de treball.

Sant Julià de Lòria necessita revitalitzar-se, i necessita 
fer-ho potenciant el comerç i el seu parc, NATURLÀN-
DIA, un parc que poc a poc i amb molts esforços s’ha 
anat guanyant un lloc no només, en la nostra parròquia 
sinó també com a motor dins del sector turístic del Prin-
cipat d’Andorra. 

Hem d’incrementar el nombre d’accions dinamitzado-
res, promogudes pel Comú amb la complicitat del sec-
tor privat, amb l’objectiu que reverteixin també no no-
més en NATURLANDIA sinó també en les empreses i 
comerços de Sant Julià de Lòria.

El nostre repte és fer de Sant Julià de Lòria un refe-
rent ben definit i identificat, com a destinació turística 
amb capacitat per acollir fires, congressos i seminaris 
a partir del potencial de les infraestructures comunals 
i privades.

UN COMÚ DE PERSONES PER A LES PERSONES
La parròquia Sant Julià de Lòria ha de ser capdavantera 
en les polítiques adreçades a la millora de la qualitat 
de vida dels seus ciutadans, no es poden escatimar 
esforços per la gent gran, la infància i la joventut. 

Però cal fer un plantejament global que permeti fer un 
avenç en la millora general de la nostra qualitat de vida, 
que ens apropi al nostre territori i continuar treballant 
per donar continuïtat als projectes que s’estan portant 
a terme, en el marc del projecte del Servei d’Atenció 
Domiciliària, en els termes que disposa la Llei de ser-
veis socials i sociosanitaris. 

El moment actual, marcat per la conjuntura econòmica i 
pels nous reptes plantejats en tots els àmbits, recoma-
na aplicar més que mai grans dosis de seny, racionalitat 
i contenció de la despesa, i alhora, haver de fer més 
esforços que mai per atendre les necessitats dels ciu-
tadans i d’aquells col·lectius que ho necessiten i que 

una societat com la nostra no pot permetre que quedin 
desatesos, perquè a la fi hem de saber posar per da-
vant de tot les necessitats de les persones per assolir 
uns mínims de dignitat.

Posar en comú tot allò que suma, per a la millora de la 
qualitat de vida dels nostres ciutadans, és un deure i re-
presenta el nostre compromís amb Sant Julià de Lòria, 
i els seus quarts. 

UN POBLE ACTIU I DINÀMIC
Continuarem promovent les polítiques adreçades als 
joves.

Sant Julià de Lòria sempre ha mostrat la seva sensibi-
litat per la cultura i les arts escèniques, i aquesta és 
una de les nostres fonts de riquesa. Hem de continuar 
essent pioners en l’àmbit cultural i participatiu. És amb 
aquesta vocació que continuarem promovent activitats 
i espais de participació ciutadana adreçats a les as-
sociacions i col·lectius amb seu a la parròquia, donant 
suport a les activitats culturals que es porten a terme. 

Els nostres clubs esportius, també necessiten del nos-
tre ple recolzament així com de la disponibilitat d’espais 
i instal·lacions esportives. Fomentarem la pràctica de 
l’esport per a tothom, millorant els recorreguts exis-
tents i creant-ne de nous.

UNA PARRÒQUIA MODERNA I CAPDAVANTERA
Volem que Sant Julià de Lòria es converteixi en un ve-
ritable portal del Principat, que sigui centre d’acollida 
i desenvolupament d’iniciatives empresarials liderades 
pel jovent en connexió amb la Universitat i que ofe-
reixi quelcom als seus visitants. En aquest sentit, tre-
ballarem per afavorir la seva participació en la presa 
de decisions i donarem suport als joves emprenedors 
en l’adequació i millora dels espais existents i en la 
creació de nous.

Ens cal un nou prisma on poder dibuixar un futur amb 
garanties, un futur que doni cabuda a noves il·lusions 
de creixement i d’esperança per les properes genera-
cions, un futur on l’Estat es preocupi de crear un nou 
marc de riquesa i de benestar pels seus ciutadans, un 
futur que porta el nom de Liberals d’Andorra i Unió Lau-
rediana. Per això, ens mou SANT JULIÀ DE LÒRIA.


