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IDEES EN COMÚ

Aquest és el nostre eslògan i aquest ha 
estat el punt fonamental sobre el qual 
s’ha anat bastint la relació entre Coalició 
d’Independents per Andorra la Vella i Libe-
rals d’Andorra.

Les idees han estat posades en un espai 
comú, debatudes, treballades, amb actitud 
dialogant i disposats a cedir en benefici de 
la nostra parròquia, i, finalment, configura-
des de forma que encaixen perfectament 
amb els objectius polítics d’ambdues for-
macions, de forma natural, i amb la con-

tinuïtat de la política comunal portada a 
terme en els darrers anys, adreçada fona-
mentalment al servei de la ciutadania.

El moment actual, marcat per la conjun-
tura econòmica i pels nous reptes plante-
jats en tots els àmbits, recomana aplicar 
grans dosis de seny i, alhora, fer tots els 
esforços necessaris per treballar en un 
mateix sentit. Nosaltres, Cd’i i Ld’A, hem 
sabut fer aquesta lectura i ens hem posat 
al servei del Comú i del país per damunt 
dels nostres interessos.

Posar en comú tot allò que suma, per a la 
millora de la qualitat de vida dels nostres 
ciutadans, és un deure per als nostres 
candidats i representa el compromís de la 
nostra candidatura amb el poble d’Andorra 
la Vella, Santa Coloma i la Margineda.

Les parròquies han jugat un paper cabdal 
en el creixement del nostre país i en la 
qualitat de vida del conjunt de la ciuta-
dania. Per tant, han de continuar tenint 
uns òrgans que les gestionin de forma 
propera, eficaç i amb les competències i 
els recursos establerts en la Constitució. 
Tanmateix, cal optimitzar els recursos i el 
treball conjunt entre les institucions, per 
la qual cosa proposem crear un espai na-
cional de treball i de debat entre el Con-
sell General, 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.

El Comú és la institució més propera al 
ciutadà. El nostre compromís és continuar 
treballant al servei de tots els ciutadans i 
ciutadanes que viuen i treballen a Andorra 
la Vella, Santa Coloma i la Margineda. Per 
tot això:

Volem refermar i reivindicar el nostre 
compromís com a capital del país amb 

plans estratègics a llarg termini, dirigits 
a les generacions futures.

Fomentarem la participació ciutadana 
en la presa de decisions de les políti-
ques comunals i des de la vessant de 
la transversalitat dels diferents depar-
taments.

Continuarem tenint en compte l’im-
pacte de gènere en la confecció dels 
pressupostos i promourem polítiques 
d’igualtat.

EL COMÚ COM A INSTITUCIÓ
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FINANCES

Per unes finances comunals tractades, 
com fins ara, amb respecte, seny i con-
tenció, fonamentades en els principis 
d’estalvi, control de la despesa i racio-
nalitat en els projectes, sense disminuir 
la qualitat en el servei. Aquests principis 
són els que han permès, durant els da-
rrers anys, assolir una reducció de l’en-
deutament xifrada en més de 20 milions 
d’euros.

Aquesta reducció d’endeutament, gene-
rada gràcies a una gestió acurada dels 
darrers anys, permet que el Comú tingui 
els paràmetres d’endeutament i despesa 
que compleixen, des d’ara, el que esta-
bleix la Llei de sostenibilitat financera, 
coneguda com a “Regla d’or”.

Continuarem gestionant les finances 
públiques amb rigor i austeritat.

No incrementarem la pressió fiscal.

Planificarem les inversions fixant prio-
ritats, especialment en matèria d’urba-
nisme i infraestructures.

Farem un control pressupostari amb 
garanties de sostenibilitat i amb criteris 
d’equitat.

Seguirem en la línia de reduir l’endeu-
tament. Fins ara s’han reduït prop de 
20 milions.

Continuarem incrementant la política 
d’inversions per afavorir el creixement 
del sector privat i de l’activitat econò-
mica.

Les mesures aplicades de la raciona-
lització de la despesa no han afectat 
la qualitat dels serveis que presta el 
Comú.

ADMINISTRACIÓ COMUNAL

Per una administració al servei de les persones 
i empreses, propera, àgil i que ajudi l’adminis-
trat, amb vocació participativa en aquells temes 
estratègics i determinants. La simplificació dels 
tràmits i gestions a la casa comuna és un pro-
jecte inajornable que farem realitat.
 

Facilitarem la simplificació dels processos ad-
ministratius.

Continuarem donant la possibilitat de fraccio-
nar els pagaments.

Implementarem la targeta ciutadana com a 
eina facilitadora per accedir als serveis del 
Comú.

Continuarem col·laborant amb la resta de Co-
muns per mancomunar serveis.

Reformarem l’espai de Tràmits, fent-lo més 
àgil i més proper al ciutadà.
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CIRCULACIÓ I APARCAMENTS

Una bona mobilitat contribueix a donar 
una imatge ordenada de la nostra parrò-
quia. La necessitat de disposar d’aparca-
ments i facilitar la circulació viària és i ha 
de ser un dels objectius del Comú que, 
alhora, permeti obtenir una millor segure-
tat ciutadana.

Impulsarem la modificació de la Llei 
dels agents de circulació comunals per 
clarificar les seves competències.

Continuarem col·laborant amb els dife-
rents departaments de l’administració 
general per garantir la seguretat ciuta-
dana.

Modernitzarem de forma progressiva 
els vehicles del Departament de Circu-
lació per poder donar un millor servei. 

Dotarem la Sala de Control del Servei 
de Circulació amb més mitjans tecnolò-
gics per a la seguretat viària i vigilància.

Fomentarem la formació dels agents de 
circulació per a una major proximitat 
amb la ciutadania.

Continuarem promovent programes 
d’educació viària.

Continuarem potenciant la creació de 
nous espais d’aparcament que comple-
mentin els més recents: Parc Central 2, 
aparcament Giberga i aparcament zona 
Escola Janer.

Continuarem donant suport a la propos-
ta de fer públic l’aparcament de Casa 
de la Vall.
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URbANISME I INFRAESTRUCTURES

Per una planificació urbanística harmonio-
sa i participativa, que permeti dur la par- 
ròquia a una transformació progressiva, 
sostenible i sostinguda. Donar continuï-
tat a la revisió del POUP és l’oportunitat 
per poder ajustar el creixement urbanístic 
a la realitat actual d’Andorra la Vella, San-
ta Coloma i la Margineda.

Endegarem un procés d’embelliment i 
desenvolupament urbanístic homogeni 
i coherent de tots els barris de la par- 
ròquia.

Continuarem invertint a Santa Coloma 
per disminuir els riscos d’inundacions 
seguint el projecte hidrològic.

Ens comprometem a continuar invertint 
en la millora de les xarxes separatives.

Comunicarem, mitjançant unes escales, 
Prada Motxilla amb l’avinguda Santa 
Coloma.

Connectarem l’avinguda Príncep Ben-
lloch amb la zona de Tobira mitjançant 
l’ascensor de la Quirola.

Seguirem treballant per mantenir el 
Parc Central com a pulmó verd d’Andor- 
ra la Vella, mitjançant el Pla especial.

-Promourem la concessió de la cons-
trucció i explotació d’un aparcament 
sota la zona verda del Parc Central.

Continuarem negociant amb els propie-
taris per condicionar les voravies de la 
parròquia, amb criteris d’accessibilitat i 
mobilitat.

Treballarem perquè Andorra la Vella i 
Santa Coloma siguin una parròquia ac-
cessible, planificant, a curt i a mitjà ter-
mini, les obres i actuacions necessàries 
per assolir els objectius de la Convenció 
de les Nacions Unides sobre els drets 
dels discapacitats.

Millorarem l’enllumenat de la parròquia 
amb lluminàries LED d’alta eficiència 
energètica.

NOVES TECNOLOGIES

Cada dia més hem de facilitar l’accés a 
les noves tecnologies per interactuar en-
tre els ciutadans i la pròpia administració 
comunal, amb la finalitat de promoure 
Andorra la Vella com a ciutat intel·ligent. 
Alhora, qualsevol acció encaminada a mi-
llorar els recursos de l’administració co-
munal afavoreix l’eficàcia dels serveis en 
benefici dels ciutadans.

Implementarem el projecte de “targeta 
ciutadana”, que facilitarà l’accés a les 
instal·lacions comunals així com el pa-
gament d’activitats.

Modernitzarem el web comunal, fent-lo 
més dinàmic i proper al ciutadà.

Crearem una aplicació mòbil com a re-
ceptora de suggeriments i incidències.

Ampliarem el ventall de tràmits en línia.
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Una parròquia neta repercuteix en una 
millor qualitat de vida. Andorra la Vella ha 
de ser un referent en aquest aspecte. Per 
poder assolir aquest objectiu hem d’oferir 
més recursos a les persones que ho fan 
possible perquè s’identifiqui la nostra par- 
ròquia com a “Andorra la Bella”.

Renovarem la flota de vehicles.

Reforçarem la neteja dels carrers.

Seguirem treballant en el pla ANDNEU.

Reforçarem la creació de zones destina-
des a la higiene dels gossos (pipicans).

HIGIENEMEDI 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 seguir 
treballant per l’embelliment, la neteja i la 
preservació del paisatge.

Farem d’Andorra la Vella una parròquia 
compromesa amb el medi ambient i 
la sostenibilitat amb l’objectiu, a llarg 
termini, d’obtenir el segell europeu de 
“Ciutat Verda”.

Invertirem en la millora i la seguretat de 
la xarxa d’aigües per seguir garantint la 
qualitat de l’aigua.

Seguirem participant en el control i vi-
gilància dels índexs de contaminació, 
assistint d’una manera activa a les reu-
nions de CTRASA.

Mantindrem i promocionarem els es-
pais protegits de la parròquia.

Continuarem participant en la Comissió 
de Gestió de la Vall del Madriu-Perafi-
ta-Claror i promourem el centre d’aco-
llida de visitants, situat a la plaça Lídia 
Armengol.

Mantindrem i actualitzarem la senyalit-
zació dels camins i zones de muntanya.

Seguirem treballant per millorar la ges-
tió forestal i la prevenció d’incendis.

Continuarem l’embelliment floral de la 
parròquia per fer-la més atractiva.
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PROMOCIÓ ECONòMICA

La dinamització econòmica de la parrò-
quia es fonamenta en dos pilars bàsics: 
el comerç i el turisme.

Andorra la Vella és un dels centres co-
mercials, a l’aire lliure, més importants 
del sud d’Europa i, per tant, el motor 
comercial del país. Per complementar 
aquesta oferta, apostarem per incremen-
tar el nombre d’accions dinamitzadores, 
promogudes pel Comú amb la complici-
tat del sector privat, amb l’objectiu que 
reverteixin també en altres nuclis de la 
parròquia, com ara Santa Coloma.

Encomanarem un Pla estratègic per al 
desenvolupament econòmic, social i 
cultural de la parròquia.

 Col·laborarem amb Andorra Turisme 
SAU i la resta de corporacions locals per 
implementar el Pla estratègic de turis-
me de compres a Andorra.

 Seguirem col·laborant amb totes les as-
sociacions comercials per dur a terme 
activitats als nostres carrers.

 Farem que l’Avinguda Meritxell, entre el 
carrer de la Unió i la plaça de la Roton-
da, sigui d’ús exclusiu per a vianants els 
períodes de màxima afluència de visi-
tants. 

 Estudiarem la possibilitat de traslladar 
la zona per a vianants a la resta de 
l’avinguda Meritxell en consens amb els 
veïns i comerciants.

 Fomentarem mitjançant el “Convention 
Bureau” l’explotació del Centre de Con-
gressos. 

 Seguirem promocionant l’Alberg de la 
Comella com un motor més del sector 
turístic d’Andorra la Vella.

 Fomentarem l’ús de les places públi-
ques de la parròquia per dinamitzar els 
barris adjacents.

 Afavorirem la col·locació de la Central 
d’Autobusos a la zona del Prat del Rull.

 Oferirem espais que puguin acollir el fu-
tur Casino d’Andorra.
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La parròquia d’Andorra la Vella és cap-
davantera en les polítiques adreçades a 
la gent gran, a la infància i a la joventut. 
Continuarem treballant des del Departa-
ment de Social en el projecte de “Ciutat 
Amiga de la Gent Gran” (OMS) i donarem 
continuïtat als projectes que s’estan por-
tant a terme, com ara el menjador Calo-
nes, els pisos amb serveis, els tallers i 
les activitats per a la gent gran, les esco-
les bressol i El Llamp. 

Continuarem treballant en el projecte del 
Servei d’Atenció Domiciliària, en els ter-
mes que disposa la Llei de serveis so-
cials i sociosanitaris. 

Continuarem amb el projecte del Servei 
d’Atenció Domiciliària, en els termes 
que disposa la Llei de serveis socials 

i sociosanitaris, oferint un servei in-
dividualitzat i integral a les persones 
mancades d’autonomia perquè puguin 
romandre a casa seva.

Continuarem fomentant els intercanvis 
intergeneracionals mitjançant els Horts, 
el Viari Show i l’Aula Magna.

Crearem una guia de serveis socials co-
munals per informar els ciutadans.

Continuarem treballant i defensant les 
polítiques d’igualtat.

Continuarem col·laborant amb el Servei 
d’Ocupació per poder oferir llocs de tre-
ball a les persones aturades.

Garantirem els serveis destinats a la in-

fància, les escoles bressol, les activitats 
extraescolars, les colònies, els campa-
ments, etc. 

Continuarem treballant per difondre el 
programa “Cap infant sense vacances”.

Finançarem activitats lúdiques per a la 
gent gran (viatges culturals).

Condicionarem la Sala Àgora per desti-
nar-la a activitats del Llamp, de la gent 
gran, tallers, festes, etc.

Volem que la capital sigui centre d’aco-
llida i desenvolupament d’iniciatives em-
presarials liderades pel jovent. En aquest 
sentit, treballarem per afavorir la seva 
participació en la presa de decisions i 
donarem suport als joves emprenedors 
en l’adequació i millora dels espais exis-
tents i en la creació de nous. Continua-
rem promovent les polítiques adreçades 
als joves d’Andorra la Vella i Santa Colo-
ma mitjançant el Pla local de la joventut.

Seguirem treballant per al desenvolupa-
ment del Pla local de la joventut.

Garantirem les subvencions per als jo-
ves emprenedors.

Continuarem apostant pel diàleg i el 
treball en comú amb els Comuns i el 

Govern a la Taula de Joventut desenvo-
lupant iniciatives conjuntes (Gimkana’t 
a 7 bandes, Festa de la Joventut, Guia 
Informa’t, etc.).

Treballarem conjuntament amb el Car-
net Jove per a l’accés del nostre jovent 
al Carnet Internacional d’Estudiant.

Continuarem amb el projecte de JOVIAL 
per afavorir l’emancipació dels joves.

Crearem un programa per afavorir la in-
serció laboral dels joves i continuarem 
amb el projecte de formació per als jo-
ves desocupats. 

Programarem activitats d’oci i de lleure 
alternatiu de forma participativa.

POLíTIqUES SOCIALS JOVENTUT
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ESPORTS

L’esport és fonamental per a la promoció 
de la salut i el benestar de les persones. 
Andorra la Vella és i ha de continuar es-
sent capdavantera en la pràctica de l’es-
port per a totes les edats. Per als infants 
i els joves és imprescindible continuar 
comptant amb tots els clubs esportius 
de la parròquia. Per aquest motiu, conti-
nuarem promovent l’esport de base. Com 
a capital, la nostra parròquia té unes 
instal·lacions esportives de primer nivell, 
que hem de mantenir i millorar i ens han 
de permetre posicionar-nos com a refe-
rent de destinació esportiva d’alt nivell. 

Garantirem les subvencions adreçades 
als clubs esportius de la parròquia. 

Continuarem invertint en el manteni-
ment i millora de les instal·lacions es-
portives actuals. 

Garantirem la continuïtat de l’Estadi Co-
munal.

Crearem, juntament amb el Departa-
ment de Medi Ambient, circuits espor-
tius de tots els nivells en diferents punts 
de la parròquia (Serradells, Alberg de la 
Comella i Santa Coloma).

Fomentarem la pràctica de l’esport per 
a tothom millorant els recorreguts del 
rec del Solà, el rec de l’Obac i el passeig 
del Riu.

Promourem el Centre Esportiu dels Se-
rradells com a destinació d’estades es-
portives d’alt nivell i turístiques.

Seguirem invertint en el Centre Esportiu 
dels Serradells per millorar les instal·la-
cions i convertir-lo en un centre energè-
ticament eficient.

Treballarem per habilitar nous espais 
esportius amb la finalitat de donar ser-
vei a la demanda dels clubs i de les en-
titats de la parròquia.
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Andorra la Vella ha estat nomenada Ca-
pital de la Cultura Iberoamericana per al 
2016, la qual cosa ens permet reforçar 
la capitalitat de la nostra parròquia i si-
tuar el nom d’Andorra al món. Per tant, la 
capital del Principat d’Andorra ha de con-
tinuar essent pionera en l’àmbit cultural 
i en el participatiu. És amb aquesta vo-
cació que continuarem promovent els es-
pais 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.

Garantirem les subvencions a les enti-
tats culturals i fomentarem les subven-
cions específiques per a entitats cul-
tuals declarades d’interès públic.

 Donarem suport als projectes culturals 
que reforcin la capitalitat de la parrò-
quia. 

 Continuarem promovent la cultura po-
pular.

 Potenciarem el diàleg i el coneixement 
mutu de la diversitat cultural que con-
forma la nostra parròquia (Dia de la Di-
versitat Cultural, Fira d’Andorra la Vella, 
etc.).

Planificarem amb els altres Comuns 
l’Agenda Cultural Nacional a fi i efecte 
de no duplicar actes.

 Treballarem per una Festa Major més 
participativa, dotant-la de més recursos.

 Continuarem apostant per la Tempora-
da de música i dansa d’Andorra la Vella, 
així com per la Temporada de teatre.

Millorarem els espais destinats a les 
entitats culturals situats a La Llacuna.

 Continuarem acompanyant aquells pro-
jectes culturals que situen Andorra al 
món, mitjançant el reconeixement de la 
UNESCO.

 Continuarem treballant pel reconeixe-
ment del títol de l’Institut de Música 
d’Andorra la Vella i perquè aquest cen-
tre esdevingui Conservatori Nacional.

CULTURA
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AGENDA D’ACTES

Diumenge, dia 29 de novembre 
Visita a la Casa de Portugal de 
candidatures d’Escaldes-Engor-
dany i Andorra la Vella
Hora: 17h00

Dijous, dia 3 de desembre
Festa Jove
Hora: A partir de la mitjanit
Lloc: Temple Bar

Dissabte, dia 5 de desembre
Berenar amb la gent gran, amb 
coca, vi i xocolata
Hora: 16h00
Lloc: Casa Pairal d’Andorra la 
Vella

Diumenge, dia 6 de desembre
Berenar amb la gent gran
Hora: 16h00
Lloc: Casa Quim Dolça de Santa 
Coloma

Dilluns, dia 7 de desembre
Reunió de poble a Santa  
Coloma
Hora: 19h30
Lloc: Casa Quim Dolça

Dimecres, dia 9 de desembre 
Miting central de Campanya de 
la candidatura CdI + Liberals 
d’Andorra
Hora: 21h30
Lloc: Sala la Consorcia del  
Centre de Congressos

Divendres, dia 11 de desembre
Col·loqui amb els candidats. 
“Idees en comú: la millor opció 
per Andorra la Vella”
Hora: 21h00
Lloc: La Llacuna 

Fotografies: 
Jordi Pujol Fotografia

Jordi Troguet
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