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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 candidatura de Liberals d’Andorra + Independents a la parròquia d’Encamp.
Les idees han estat posades en un espai
comú, debatudes, treballades, amb actitud dialogant i disposats a sumar en benefici de la nostra parròquia, i, finalment,
configurades de forma que encaixen, perfectament i de forma natural, amb els objectius polítics de tots els candidats que
la conformen.
El principal objectiu de Liberals d’Andorra
+ Independents a Encamp és presentar
un projecte de política i gestió que esti-

EL COMÚ COM A
INSTITUCIÓ
gui al servei de la ciutadania. Un projecte
que sigui el marc per a una societat més
solidària, que ens condueixi a pertànyer a
una parròquia més pròspera, sostenible,
atractiva, en bona convivència i que sigui,
en tot moment, un referent al nostre país.
Els candidats que s’han incorporat a
aquesta candidatura són persones d’una
reconeguda vàlua, tant en l’àmbit personal
com en el professional, i es caracteritzen
per tenir en comú un clar propòsit: el servei als ciutadans.

Les parròquies han jugat un paper cabdal
en el creixement 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
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 nacional de treball i de debat entre el Consell 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 treballar
al servei de tots els ciutadans i ciutadanes que viuen i treballen a Encamp i al
Pas de la Casa.
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FINANCES

ADMINISTRACIÓ COMUNAL

El nostre objectiu és treballar per disposar
d’unes finances comunals tractades amb
respecte, seny i contenció. Una manera
de gestionar les finances fonamentada en
els principis d’estalvi, control de la despesa i racionalitat en els projectes, sense
disminuir la qualitat en el servei.

Volem una administració àgil, propera al
ciutadà, eficaç i eficient, a la vegada que un
govern de Comú coneixedor de les necessitats i els neguits del poble. Per això:

rFacilitarem l’accés al Comú a través de
les noves tecnologies, actualitzant els
instruments tècnics actuals (web, xarxes socials...).

rFarem un balanç de la realitat de l’administració comunal, comptant amb el
seu capital humà, i impulsarem les accions de millora necessàries per donar
el servei que es mereix el ciutadà.

rSimplificarem els tràmits administratius, redissenyant les plantilles i els
documents públics perquè siguin clars,
precisos, objectius i eficients.

Aquests principis són els que ens han de
permetre, en els propers anys, assolir la
reducció de l’endeutament comunal que
tant necessita la corporació i la parròquia.
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rCrearem una comissió de treball entre
els empresaris interessats i el Comú per
plantejar, estudiar i impulsar iniciatives
destinades a la reactivació econòmica
de la parròquia.

rAfavorirem i promourem les tramitacions telemàtiques, que aproparan l’administració a les llars amb la possibilitat de realitzar tràmits i gestions per
Internet sense haver de desplaçar-se a
casa comuna.
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SERVEIS
Tant la ciutadania com els turistes que
ens visiten aprecien molt trobar una parròquia polida, neta i endreçada. Per això:
rDissenyarem i durem a terme un pla integral de redefinició i centralització dels
serveis, comptant amb el component
humà, les infraestructures i el material
existent.
rCrearem un Departament de Pintura
i Senyalització, la funció del qual serà
el manteniment i l’embelliment de la
parròquia, senyalitzant carrers, edificis
i tot allò relacionat amb la seguretat
viària.
rRevisarem les necessitats de mobiliari
urbà als carrers de la parròquia, com
ara papereres, cendrers o bancs, per
canviar allò que es troba malmès i posar allò que manca.
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URBANISME I INFRAESTRUCTURES
rMillorarem la treta de neu, amb especial atenció a les zones residencials,
definint protocols d’actuació que tinguin en compte les variables de la problemàtica i, alhora, les necessitats del
ciutadà.
rRenovarem el parc mòbil dels serveis
públics valorant l’oportunitat del lísing.

L’embelliment i la millora de l’accessibilitat de la parròquia és una part de l’atractiu per al visitant i una part del benestar
per al ciutadà. Per això:
rEstablirem prioritats i impulsarem un
pla d’embelliment i de millora de l’accessibilitat a les vies públiques, carrers,
camins, entorns del patrimoni cultural,
parcs i places públiques, on coexisteixi
la modernització i el benestar amb l’arquitectura tradicional, sense descuidar
l’espai natural.
rActivarem i promourem la rehabilitació
d’edificis i els seus espais comuns, tant
públics com privats, que no assoleixin
els nivells mínims d’habitabilitat exigibles, i alhora millorarem les condicions
estètiques i higienicosanitàries aplicables.

rMillorarem aquelles zones naturals d’interès turístic, com els Cortals d’Encamp
i Beixalís, creant, ampliant o millorant
les zones de barbacoes, els accessos i
les zones d’estacionament. També la
recollida d’escombraries, la seguretat i
la seva senyalització.
rMillorarem l’accessibilitat, la il·luminació i la senyalització dels entorns del
patrimoni cultural de la parròquia per
tal de mostrar al públic la nostra riquesa històrica, amb diversitat d’esglésies,
monuments, edificis històrics, etc.
rEstudiarem i portarem a terme un pla
orientat a aprofitar el rendiment qualitatiu de la zona d’Engolasters, amb
accés des de la població encampadana
mitjançant un telecabina, recuperant
iniciatives del passat.
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MEDI AMBIENT, PATRIMONI NATURAL I AGRICULTURA
Entenem que en un país de muntanya
com el nostre qualsevol aspecte relacionat amb l’entorn, el medi natural i el
patrimoni que això representa, així com
l’agricultura estan íntimament vinculats
a la nostra qualitat de vida i a la nostra
economia.
És fonamental tenir cura del nostre patrimoni natural, donant rellevància a la seva
qualitat, alhora que conservar i reactivar
la nostra agricultura i vetllar pel medi ambient. Per assolir els nostres objectius en
aquest àmbit:
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rNetejarem i mantindrem en òptimes
condicions les muntanyes i el sotabosc
per prevenir accidents, desastres naturals i incendis.
rMillorarem i condicionarem els camins
de muntanya actuals, rellevarem els
descuidats i n’identificarem de nous, per
oferir més opcions al ciutadà i al turisme de natura, sota paràmetres de qualitat en la seguretat i en els serveis.
rRestaurarem l’abocador del Cap del
Port.

rDonarem més importància als refugis
de la parròquia, amb la perspectiva final
d’assolir un règim que els permeti ser
refugis semi-guardats, acollidors i amb
els serveis bàsics.
rDonarem un impuls determinant i ferm a
l’agricultura i reactivarem l’activitat pastoral amb accions com ara restaurar els
diferents orris de la parròquia, potenciar
la recuperació de terres a l’erm i fer-ne
un nou ús més eficient. També refarem
i posarem al dia la taba, la normativa
tradicional que regeix l’agricultura.

rFarem que la pujada del bestiar a la
muntanya sigui un esdeveniment festiu,
atractiu i participatiu per al turisme i per
a la gent del país.
rEstudiarem la implantació de nous cultius com a alternativa a alguns dels
existents, promovent i facilitant la seva
introducció.
rDurem a terme accions per a la divulgació de tota l’activitat relacionada
amb l’agricultura i l’activitat pastoral o
ramadera, amb especial focalització en

les joves generacions com a receptors
d’aquesta informació.
rEstudiarem l’oportunitat de facilitar la
creació d’una cooperativa de productes
agrícoles que vagi acompanyada d’un
pla de promoció i venda, creatiu i innovador, amb la perspectiva de produir i
oferir productes típics i autòctons de la
parròquia i del país.
rFarem més eficient la gestió de l’aigua,
amb plans d’actuació específics depenent de la seva finalitat, ja sigui domès-

tica, agrícola o empresarial. Plantejarem
la creació de canalitzacions principals
on es pugui embrancar l’usuari agrícola,
optimitzant alhora els centres de tractament.
rOptimitzarem la recollida, el tractament
i la gestió dels residus instant la població al reciclatge, a través de la conscienciació ciutadana, i minimitzarem
l’impacte visual dels contenidors i altres
dispositius de recollida.
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PAS DE LA CASA
Vila important de la parròquia i un dels
dos punts d’entrada al país, requereix
molta més atenció. Creiem en el seu potencial, part del qual encara està per explotar, per això:
rCanviarem la cara definitivament de la
zona urbana amb un pla d’embelliment
de façanes, incentivant l’acció privada
dels propietaris per mitjà de la facilitació administrativa de permisos, tràmits
i reajustament de taxes.
rRevisarem el pla d’actuació dels serveis
comunals, com ara la recollida d’escombraries, la treta de neu, l’enllumenat i la circulació al nucli urbà, per tal
de reorganitzar-los i optimitzar-los.
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rConcretarem l’emplaçament d’un cementiri i durem a terme la seva construcció.
rPer tal de desestacionalitzar l’activitat
turística, impulsarem iniciatives innovadores destinades a ampliar l’oferta
d’activitats turístiques i d’oci, com per
exemple activitats esportives i de natura a l’estiu, fomentant el rendiment
esportiu d’alt nivell, oferint el Centre Esportiu i condicionant-lo adequadament.

rOferirem opcions d’activitat extraescolar per als joves de 12 a 16 anys, atesa
la mancança manifesta que existeix actualment.
rCrearem un centre logístic de transferència de mercaderies, amb l’objectiu
d’evitar la circulació de camions pel mig
del poble, facilitant l’emmagatzematge
i pupil·latge de mercaderies, minimitzant riscos per als vianants i fent més
agradable la vida al centre.

rFormalitzarem una representació de
persones, lligades a l’acció comunal,
per mantenir el contacte permanent
amb la gent del poble i amb el teixit empresarial, per conèixer els seus neguits i
les seves propostes de millora.
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TURISME
Disposem com a país d’un gran potencial
natural. La nostra parròquia és una privilegiada en aquest sentit i hem de saber aprofitar-ho per orientar-nos cap a un
turisme focalitzat i específic que puguem
fidelitzar. Per això:
rCrearem un pla integral de turisme, en
la definició del qual convidarem tots els
sectors implicats per abordar i concretar tres grans eixos (el turisme lúdic, el
familiar i el de muntanya) i en el marc
del qual impulsarem aquelles iniciatives que siguin respectuoses amb l’entorn natural, com ara:

per fomentar l’interès del jovent de
la parròquia amb una futura sortida
professional.
rImpulsarem una zona d’estacionament
d’autocaravanes.
rConstruirem al centre del poble una
nova oficina de turisme, característica
i representativa de la parròquia, amb
molta visibilitat, amb un rol determinant per donar a conèixer al visitant la
nostra parròquia.

a. Reconvertir el camí de les Pardines
en una pista d’esquí de fons a l’hivern.
b. Crear un espai de reserva i contractació de guies i acompanyants de
muntanya, amb titulació, per donar
un servei de qualitat al turisme i
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POLÍTIQUES SOCIALS
És evident que Encamp ha perdut el caliu
de temps passats, ara ja força llunyans.
També és una certesa que nosaltres volem que els ciutadans i ciutadanes de la
parròquia se sentin més partícips de la
vida del poble, que gaudeixin del fet de
viure-hi i per això:
rAssegurarem que les necessitats més
importants de la infància, la joventut i
la gent gran estiguin degudament cobertes:
a. Facilitant que l’empresa privada cobreixi els serveis de guarderies i
d’activitats extraescolars per a totes
les franges d’edat.
b. Creant una iniciativa associativa entre gent gran, joves i infants perquè
interactuïn entre ells per difondre
l’actualització de coneixements i la
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divulgació de valors, tradicions i cultura.
c. Millorant i/o ampliant les zones d’esbarjo com el parc infantil o parcs
multiactivitats, o encara un parc per
a la gent gran, pensant en la possibilitat de centralitzar tots aquests
espais d’activitats i de lleure en un
de sol.
d. Adequant un espai dedicat específicament a la gent gran, amb l’objectiu
de reubicar el Casal de padrins i ampliar l’oferta d’activitats.
e. Millorant el Servei d’Atenció Domiciliària a la gent gran amb una ampliació d’horaris i dies de servei.
f. Instant la iniciativa privada per dotar
la parròquia d’un servei de càtering

per al Casal i també domiciliari en
els casos de persones amb dificultats de mobilitat, per atendre de forma temporal o indefinida les necessitats alimentàries d’aquells que no
disposen dels recursos suficients.
g. Fomentant actuacions de voluntariat en l’àmbit lúdic, esportiu, social
i cultural d’acord amb la normativa
vigent.

i. Recuperant la participació activa i
continuada del Comú d’Encamp al
Consell d’Escola dels diferents sistemes educatius de la parròquia.
j. Creant els canals comunicatius i
d’entesa necessaris perquè el Comú
i les Associacions de Pares d’Alumnes de la parròquia es coordinin per
millorar els serveis als escolars.

rFarem més visible i eficient la participació del Comú a les escoles de la parròquia amb diverses accions:
h. Habilitant una zona amb sostre i
bancs per als pares que esperen
els nens a la sortida de les escoles
(quan plou o neva, no poden refugiar-se enlloc).
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JOVENTUT
El jovent d’avui és la ciutadania de demà
i cal invertir-hi dedicació i sentit de la responsabilitat. Per això:
rImpulsarem accions que cerquin la seva
implicació en la vida de la parròquia, tant
en la celebració de festes com en la resta
d’activitats. Amb aquesta intenció, crearem un departament dedicat i obert al
jovent de la parròquia que tingui inquietuds, plantegi iniciatives i desenvolupi
actuacions d’interès en diferents àmbits,
com ara:

ESPORTS
rReprendrem, contextualitzarem i eventualment actualitzarem algunes activitats “tradicionals”, com el Crash Car,
per fer-les més accessibles a la ciutadania i al visitant, i alhora més atractives i segures.

Tenint en compte el gran potencial de la
parròquia, volem apostar fort per l’activitat esportiva, no solament com a element
impulsor de l’activitat empresarial, sinó
també com a component diari i present
en la vida de tot ciutadà. Per això:

rEstudiarem acuradament la problemàtica de la franja d’edat de 16-18 anys
i plantejarem opcions d’ocupació i de
formació per al jovent que no estudia
ni treballa.

rDefinirem un pla de desenvolupament
esportiu de la parròquia, començant
per l’estudi de noves opcions per modernitzar i rendibilitzar els poliesportius
d’Encamp i del Pas de la Casa, i en concret revisant l’afectació dels diferents
espais.

a. el voluntariat
b. l’emprenedoria

rDonarem impuls a activitats esportives
innovadores que posin de relleu el po-

tencial del nostre entorn natural, com
poden ser l’escalada, el parapent i les
activitats d’aventura, entre d’altres, a
més de preveure l’organització d’una
cursa de muntanya del tipus “vertical”.
rCrearem espais d’esports alternatius a
l’aire lliure al Prat Gran d’Encamp, com
ara un parc de patinatge, una zona de
bicitrial, una tirolina, etc.
rIniciarem l’estudi i la construcció d’un
circuit esportiu interurbà, aprofitant els
passejos i camins existents, rehabilitant-los i connectant-los entre si, creant
un espai quotidià de salut i benestar.

rFacilitarem administrativament tota
iniciativa empresarial o federativa destinada a apostar per l’esport d’alt nivell,
com ara escoles esportives, centres d’alt
rendiment i federacions, tant nacionals
com internacionals.
rImpulsarem la creació de recorreguts
d’entrenament “trail”, amb professionals i circuits abalisats amb GPS, que
permetin desenvolupar plans d’entrenaments personals i, alhora, l’organització
de competicions.
rEstudiarem la viabilitat d’un carril d’entrenament de ciclisme.

c. l’associacionisme
d. la vida política
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CULTURA
Tot i disposar d’un patrimoni cultural important, la cultura mereix ser apropada
de forma més perceptible a la ciutadania.
Per això:
rInstarem el Govern a la rehabilitació i
ocupació dels edificis emblemàtics de
la parròquia, com ara Ràdio Andorra,
Sud Ràdio i l’Hotel Rosaleda, en els
quals volem ser presents, com a Comú,
per decidir sobre l’aprofitament del seu
potencial d’utilització en l’àmbit de la
cultura i l’esport.
rDonarem suport i impulsarem activitats
culturals i tradicionals pròpies de la parròquia, com l’Esbart Sant Romà, i també aquelles vingudes d’altres contrades,
com a nou motor reactivador.
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rReprendrem i potenciarem les tradicions de la parròquia i alhora crearem
noves activitats que generin interès i
expectació als ciutadans i als visitants,
organitzant mercats i fires tradicionals
i artesanals, donant més rellevància a
actuacions tradicionals de festes i dates
assenyalades, com ara Nadal, Carnaval,
Tots Sants i el ball de l’Óssa, entre d’altres.
rCensarem, restaurarem i explotarem
les carboneres i els diferents orris de
la parròquia, donant-los a conèixer
mitjançant rutes específiques, com a
atractiu molt específic de la nostra parròquia.
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AGENDA D’ACTES
Dimarts 1 de desembre:

Dijous 3 de desembre:

Berenar de la gent gran
Hora: 16h00
Lloc: Casal del poble

Festa del jovent d’Encamp
Hora: 19h00 a 20h30
Lloc: Bar Tirant lo Blanc

Debat Jovent
Hora: 20h00
Lloc: Punt Jove

Dissabte 5 de desembre:

Dimecres 2 de desembre:
Reunió poble Pas de la Casa
Hora: 20h30
Lloc: Sala del poliesportiu del
Pas de la Casa

Festa infància / família
Hora: 17h00 a 19h30
Lloc: Sala polivalent del Centre
Esportiu d’Encamp
Dimecres 9 de desembre:
Debat ATV
Hora: 20h30, pica-pica i visionat
Lloc: Restaurant la Cirera
Divendres 11 de desembre:
Reunió poble Encamp
Hora: 21h30
Lloc: Sala de la Valireta
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