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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’Escaldes-Engordany.
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 Escaldes-Engordany és
presentar un projecte de política i gestió
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EL COMPROMíS
que estigui 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.

La nostra candidatura es compromet a assumir amb il·lusió els objectius genèrics
següents:
rGestionarem els afers de la parròquia
d’una manera propera al poble, de forma
més efectiva i eficient, i sempre tenint en
compte la seva veu.
rMillorarem constantment el confort, el
benestar i la qualitat de vida dels ciutadans i visitants.
rRecuperarem la imatge d’ordre, de neteja i de sostenibilitat de la parròquia.
rVetllarem per la protecció del medi ambient i la biodiversitat.

rGestionarem la parròquia amb l’objectiu
que el seu desenvolupament sigui en un
sentit heterogeni, és a dir, atenent tots
els àmbits: econòmic, social, cultural...

rMantindrem, en tot moment, una relació de diàleg amb l’oposició present al
Comú, amb una postura oberta, positiva
i constructiva. Tots representem el poble!

rFomentarem les activitats que promouen el turisme, la cultura i l’esport.

rMantindrem una actitud plenament
col·laborativa amb el Govern i els Comuns per gestionar amb sintonia, de
forma consensuada, els afers i les competències que siguin d’interès general i
d’interès comunal.

rControlarem el dèficit creixent de la parròquia.
rProposarem noves fórmules de finançament i amortització del deute i prioritzarem actius reals i existents per controlar
l’abast de les inversions.
rRacionalitzarem les taxes comunals i
així afavorir l’obertura de nous negocis
a la parròquia.
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EL COMÚ COM A INSTITUCIó

COL·LAbORACIó INTERCOMUNAL

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

rCrearem un Comitè d’Enllaç de caràcter metropolità, on les decisions siguin
vinculants i executives, entre la totalitat
dels Comuns i Escaldes–Engordany, per
tractar afers de tots els àmbits i on l’interès general jugui un paper preponderant.

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 Escaldes i Engordany.

rCoordinarem els calendaris de festes i d’activitats puntuals al carrer, incloent-hi festes determinades (Cavalcada de Reis, etc.).
rCoordinarem el trànsit general i puntual
amb l’organització de la circulació a les
dues parròquies centrals, amb l’acord
explícit de la Taula de Mobilitat.
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rOferirem ajudes i intercanvis, en el cas
de situacions de crisi o bé per necessitats puntuals, com ara aigua potable,
mobilitat d’agents de circulació, materials, etc.
rCrearem una targeta única, global i
compartida, d’aparcaments i zones blaves per a la utilització mancomunada i
indiscriminada a les dues parròquies.
rUtilitzarem les instal·lacions esportives
existents i adscrites en altres parròquies, evitant un doble ús i una doble
instal·lació.
rImplantarem un sistema de compres
conjuntes que permetin abaratir costos.
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ADMINISTRACIó
Sabem que el ciutadà espera, dels treballadors del Comú, assistència, assessorament, respecte, eficiència, amabilitat i
rapidesa per gestionar els tràmits administratius, generalment, força feixucs. Als
efectes de facilitar les gestions de l’administrat:
rSimplificarem els tràmits administratius, reduint les plantilles de tràmits i
que aquestes es caracteritzin per ser
clares, precises, objectives i eficients.
A més a més, afavorir les tramitacions
telemàtiques, formant els agents de
l’administració en “front office” com a
gestors integrals.
rAproparem l’administració a les llars
com a prioritat i facilitarem poder realitzar qualsevol tràmit o gestió sense
haver de desplaçar-se a casa comuna i
poder-ho fer còmodament per Internet.
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rProporcionarem formació contínua al
personal de Tràmits perquè siguin gestors integrals i no depenguin d’altres
departaments, evitant així alentir les
sol·licituds dels ciutadans.
rAfavorirem la mobilitat dels funcionaris
a les diferents administracions per motivar-los i optimitzar els recursos.
rImplementarem un sistema informàtic centralitzat tipus GIS aprofitant que
ja es disposa d’aquesta tecnologia en
l’àmbit nacional (Sistema d’Informació
Geogràfica), essent una base de dades en línia on hi ha tota la informació i documentació comunal operativa i
transversal a tots els departaments i/o
àrees. El cadastre, eina urbanística i financera, hi romandria integrat.
rPromourem la divulgació telemàtica
immediata i objectiva de tota la infor-

mació i actes comunals. A més a més,
establir protocols de connexió directes
amb els mitjans de comunicació (televisió, ràdio, premsa escrita i digital) amb
l’objectiu d’aconseguir una comunicació
transparent i fluida de tots els aspectes
comunals, sempre amb l’objectiu de ser
a prop de la ciutadania.
rRebaixarem el preu de les estades en
aparcaments horitzontals per a vehicles, ja que s’ha detectat una mancança
d’afluència a causa d’uns preus massa
especulatius. Cal arribar a un consens
entre les dues principals parròquies del
país, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

rRevisar els preus públics de les activitats que proposi el Comú, per tal d’oferir el preu real de l’activitat i, en el cas
que sigui necessari, oferir ajuts perquè
tothom pugui accedir-hi.
rInstaurarem una àrea transversal, amb
un cap d’estudis, destinada a pilotar els
estudis tècnics de recerca, implementació i aplicació dels projectes específics
proposats i aprovats en el programa
polític comunal de la Junta de Govern i
encomanats a aquest efecte.
rImplementarem un gabinet de comunicació estratègicament proactiu i divulgatiu, homogeneïtzant els formats informatius (escrits, orals, telemàtics, etc.).

rCrearem abonaments per a aparcaments comunals amb preus reduïts,
tant per als residents al país com per
als turistes allotjats als hotels de la parròquia.
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VIVAND
Vivand és una realitat i un dels motors de
l’economia, un centre d’atenció i comerç
en l’àmbit nacional. No obstant això, un
canvi tan traumàtic a l’artèria de la parròquia pot comportar problemes comercials, hotelers i de mobilitat.

rControlarem el repartiment de mercaderies limitant l’accés a les furgonetes
de repartiment per tal que la zona per a
vianants sigui segura i atractiva durant
tot l’horari setmanal, habilitant, si cal,
més zones de càrrega i descàrrega.

Entenem que Vivand és una bona eina,
decisiva i productiva, en la qual s’han
d’implicar els òrgans més importants de
la parròquia com ara el teixit comercial,
turístic i econòmic.

rAplicarem taxes especials a tots els locals de l’avinguda Carlemany tancats
per tal que Vivand sigui una realitat
completa.

rAcabarem de tractar, amb els sectors
menys favorables a la continuïtat de la
zona per a vianants, les possibles millores que cal aportar perquè aquesta realitat acabi satisfent tot el teixit implicat.
rPotenciarem l’eix vertebral comercial,
el pulmó econòmic del país, i aprofitar
aquesta sinergia per dur visitants al seu
voltant.
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rEstudiar l’impacte que té Vivand quant
a la mobilitat de la parròquia, millorant
l’accés a tots els punts. S’haurà d’informar els centres de bases de dades dels
navegadors per tal d’actualitzar tots els
canvis que ha suposat la zona per a vianants.
rAdequarem tota la part de Vivand amb
il·luminació més actual, de tipus LED,
tot sense sobrecost, amb la possibilitat

de pagar-ho amb l’estalvi generat per la
il·luminació d’última generació LED.

tenir les terrasses adequades al fred,
amb calefaccions exteriors, etc.

rCrearem punts d’informació de qualsevol esdeveniment important en l’àmbit
nacional per tal que Vivand sigui el punt
de connexió de tot el territori andorrà
(concerts, teatre, festes majors, pistes
d’esquí, esdeveniments en poliesportius, etc.).

rCrearem la figura d’un gestor comercial,
que s’encarregarà del lligam directe entre corporació comunal i les diferents
associacions de comerciants, veïns i hotelers de forma regular perquè hi hagi
una comunicació fluida i constant entre
ambdues parts i poder així respondre
ràpidament a les preocupacions existents.

rCoordinarem la col·locació d’escombraries a la via pública per tal que la zona
de vianants estigui sempre neta.
rCrearem una xarxa Wi-Fi efectiva per
tal que els visitants puguin gaudir de
Vivand mentre estan connectats a la
resta del món.

rRestaurarem i millorarem zones properes a Vivand actualment descuidades
amb la instauració de mercats subvencionats amb temporalitat regular, i
oferir ajudes d’obertura de comerços en
zones perifèriques adaptant taxes a les
diferents zones geogràfiques.

rReestructurarem els preus a la baixa de
les terrasses, acordant una tarifa anual
molt atractiva i incloent l’obligació de

Programa eleccions comunals 2015

11

INfRAESTRUCTURES
Aigua potable
Actualment el Comú disposa d’un paquet
d’accions molt minoritari a CAPESA, empresa concessionària del servei, i entenem que la seva implicació en l’accionariat hauria de tenir un pes més rellevant,
tot i la presència de gestors comunals en
el seu Consell d’Administració.
Tanmateix, tot i que CAPESA actua amb
recursos propis, fent front a unes grans
inversions necessàries per garantir un
servei continu i eficient, cal que aquesta
diversifiqui i completi les seves modalitats de finançament.
Per a nosaltres, la problemàtica de l’aigua
és una emergència comunal. Per això, ja
s’ha parlat amb CAPESA per tal de posar
en marxa un full de ruta:
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rA CURT TERMINI IMMEDIAT. Arribarem
a acords amb les parròquies veïnes per
poder fer una interconnexió de xarxes i
tenir servei d’aigua en cas d’urgència,
tant amb el Comú d’Andorra (quasi immediat) com amb el Comú d’Encamp.

Aigua termal

rA MITJÀ TERMINI. Donarem suport a
CAPESA per tal que es pugui acabar el
nou dipòsit i tenir un temps d’emmagatzematge suficient per a les emergències actuals.

rContinuarem l’estudi d’implementació
global del servei i valorar-lo amb un estudi de mercat: la seva idoneïtat d’ampliació per tal de difondre el servei.

rA LLARG TERMINI. Finalment, estudiarem noves captacions en altres indrets
diferents de l’actual per evitar així la
dependència d’un únic punt de captació
(subjecte a catàstrofes naturals o incendis forestals).
Tant el Comú com CAPESA hauran de tenir una major presència en la gestió del
subministrament i millores.

El projecte de distribució d’aigua termal
ha estat envoltat de litigis i de poca transparència. Aquest servei té molt poc abast
a la parròquia.

Neteja pública
Hi ha dues vessants en la neteja pública
que són prou importants:
- la recollida d’escombraries
- la imatge de la parròquia

Aquestes dues qüestions són primordials per millorar la qualitat de vida a la
parròquia.
rIncidirem en la neteja contínua, periòdica i recurrent de tots i cadascun dels
diferents indrets de la parròquia.

La recollida general d’escombraries en
fase nocturna ja està concessionada. Els
equips de neteja han de perfilar uns circuits protocol·litzats i mantenir la parròquia neta.
rInstaurarem la figura del bander urbà,
que tindrà una presència determinant
a la parròquia. Per personalitzar les
intervencions i mancances, aquesta figura tindrà una presència inequívoca
sobre el terreny. La seva competència
comprendrà la vigilància i inspecció de
la neteja en mobiliari urbà, la preserva-

ció del medi ambient, la coordinació en
intervencions de neteges puntuals i tretes de neu, la intervenció en eventuals
actuacions incíviques, el control de les
ordinacions, etc.
rCompletarem les aplicacions implementades recentment.
rInsistirem i coordinarem, prop de Govern, les neteges de torrents i rius.
rInstaurarem més “pipicans” repartits
estratègicament per la parròquia, amb
una neteja diària i acurada d’aquests.
rPrevindrem les actituds incíviques i, si
es produeixen, les sancionarem. Per tenir una parròquia neta, cal l’esforç i participació de tots els seus agents.

Servei de Circulació i
Atenció Ciutadana
El Servei de Circulació ha de tenir els recursos necessaris i suficients per a una cobertura racional de la parròquia, que no sempre ha de ser obligatòriament presencial.
rAgilitzarem la mobilitat a la parròquia.
Estudiarem i implementarem protocols
nítids en zones concretes, aplicats específicament i concretament a cada zona
escolar (Peletera, Sagrada Família, Andorrana-Espanyola), on es produeix una
densitat important de trànsit en horari
escolar, per agilitzar una mobilitat fluida, compatibilitzant la convivència i cohabitació del transport col·lectiu, escolar i privat, amb garantia prioritària de
la seguretat, bàsicament dels infants
escolars.
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rImplementarem en temps real, a les
cruïlles de vials de circulació, una interconnexió de sincronització semafòrica
amb control remot i actuat, adient i en
funció dels fluxos reals de la circulació.
rEstudiarem i implementarem un sistema de senyalització viari global per a
vehicles i vianants, informatiu, modern,
normatiu i funcional, per indicar i guiar
cap als punts d’interès, a tota la parròquia.
rCrearem un circuit d’educació vial formatiu per a infants i adolescents, per
fomentar les normes, les actituds i els
comportaments cívics, la disciplina i la
seguretat viària als infants i futurs conductors. Aquesta formació seria impartida pels membres del Servei de Circulació de la parròquia.
rPotenciarem i donarem valor a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, amb un servei
acurat, global i integral mitjançant gestors polivalents que oferirien una actuació presencial i telefònica 24 hores al
dia, 365 dies a l’any.
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Transport col·lectiu

Obra pública

Patim mancances importants en aquest
tipus de transport a la parròquia i cal implementar una sòlida estructura d’aquest
servei.

Les obres i intervencions a la via pública
són necessàries, però sovint provoquen
molèsties a la ciutadania, que s’haurien
d’evitar en la mesura que es pogués.

rMillorarem els actuals recorreguts del
transport col·lectiu en tots i cadascun
dels llocs perifèrics de la parròquia, arribant prèviament a un acord amb les
companyies.

rPlanificarem, mitjançant plans anuals
precisos i vinculants, les intervencions a
la via pública de companyies públiques,
parapúbliques i privades, amb la implicació administrativa i executiva sobre el
terreny. La implicació directa del Comú
també s’ha d’incentivar i realitzar conjuntament en matèria de millores en
mobiliari urbà, pavimentació, clavegueram, xarxes separatives, etc.

rEstudiarem l’establiment d’un transport
de viatgers ecològic, de propulsió elèctrica, dins d’un circuit urbà determinat,
per les vies Carlemany, Escoles, Pessebre, Josep Viladomat, Fiter i Rossell, etc.
rEstablirem sinergies amb FEDA per emplaçar estratègicament per tota la parròquia estacions de càrrega per a vehicles elèctrics i alhora procedir a una
renovació progressiva del parc mòbil de
vehicles d’adscripció comunal, amb propulsió elèctrica.

Sala de vetlles
rRecuperarem la sala de vetlles de la
parròquia.
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URbANISME – MEDI AMbIENT
Vials

Aparcaments

Actualment els vials perifèrics del carrer
de la Parròquia i l’avinguda Sant Jaume
queden, per la seva configuració, estancats i aturats i creen una discontinuïtat
vial que oprimeix el creixement i condiciona la fluïdesa de la mobilitat a la parròquia.

Hi ha zones a la parròquia on es fa evident la manca de places d’aparcament.

rCrearem un “circuit bucle” per donar
continuïtat a aquestes dues artèries,
amb una sortida i continuació a la zona
escolar de la Peletera, ara oprimida, i
alhora amb perspectives de creixement
a zones urbanísticament inaccessibles.
Aquesta actuació, que entenem com
a prioritària, es realitzaria mitjançant
l’activació d’un pla especial si fos necessari.
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rConstruirem un aparcament vertical en
un nucli patrimonial i de titularitat comunal, en una zona on hi hagi una gran
demanda de l’equipament.

Pla d’ordenament urbanístic
parroquial (POUPEE)
L’administració comunal actual ha encetat la revisió del POUPEE, tal com pertoca segons la legalitat vigent. En aquest
inici de mandat caldrà aprovar-lo, tenint
en compte les millores que necessita i tenint en compte també les bones i males
experiències.

rPlanificarem i pactarem, conjuntament
amb Govern, la ubicació desitjada i el
destí del sòl públic. A aquest efecte,
definirem l’inventari de necessitats en
equipaments i/o zones pulmó, consensuant-lo amb Govern. Cercarem un
equilibri social i d’inversió, incidint acuradament sobre el desenvolupament
dels barris menys atesos en matèria de
serveis.
rDemostrarem, partint del nostre convenciment en que una reducció del
valor de la cessió obligatòria en el cas
d’un projecte privat de desenvolupament urbanístic (del sòl o bé dinerària)
de forma lineal. Partint d’aquesta decisió, que l’impacte d’aquesta mesura pot
ésser favorable per l’impuls que aquesta activitat generaria.
rImplementarem el control d’execució i
el vistiplau final dels projectes i conso-

lidacions d’urbanitzacions, implicant-hi
de manera fefaent les companyies de
serveis.

Neteja de rius i boscos
La neteja de rius, torrents i boscos representa una activitat que combina la seguretat en la gestió dels riscos, la neteja i la
bellesa del paisatge.
Tot i que les competències en matèria
de neteja de rius i torrents corresponen
inequívocament a Govern, el Comú no
pot defugir aquest procés, essent cabdal
el manteniment de l’estat d’aquests canals. Dins el nou marc que sorgirà de les
negociacions sobre competències amb
Govern, hi haurà un nou “statu quo” que
pot alterar l’àmbit competencial actual.

Les brigades de manteniment, higiene,
neteja i desbrossament de matolls, altres
en boscos i camins de muntanya, són decisives per mantenir l’entorn natural dels
ecosistemes.

Colònies de gats i protecció
dels animals
rControlarem les colònies de gats, vetllarem pel seu benestar i perquè no siguin
un problema per a la ciutadania. Afavorirem i col·laborarem en campanyes
d’esterilització per controlar les colònies.
rDenunciarem i durem davant la justícia
totes les accions punibles que vagin en
contra dels animals.

Cura de l’aigua en la reglamentació de la construcció
rL’aigua és un bé que no es pot malbaratar i, per això, s’ha d’incidir en un control
exhaustiu del seu consum exagerat.
rInclourem en la reglamentació comunal
de construcció l’obligatorietat de disposar de dipòsits d’emmagatzematge
d’aigua potable d’última generació tecnològica en els projectes d’edificació de
nova planta.
rPreveurem l’obligatorietat d’implantar
sistemes de recollida, emmagatzematge i reaprofitament de l’aigua pluvial
destinada a reg, en els projectes d’habitatges unifamiliars, o altres, que disposin de zones verdes o jardins.
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Llicències urbanístiques
rLes llicències urbanístiques s’acostumen a decretar amb terminis que alteren les perspectives del ciutadà.
rReduirem dràsticament aquests terminis en la tramitació de les sol·licituds de
les obres menors i decretar la llicència
en un termini màxim de 24 hores. També dissenyarem, en aquest sentit, una
documentació amb plantilles clares,
precises, objectives i eficients. Una comunicació fluida des del Comú amb el
Col·legi d’Arquitectes (COAA) ajudaria a
aconseguir aquest objectiu.
rDemanarem a les empreses d’obra
pública, a les constructores i a les empreses de rehabilitació que gestionin la
seva planificació d’obra, de tal manera
que es redueixi, durant les hores problemàtiques, la contaminació acústica
que generen.
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ESPORTS
Considerem que la zona esportiva del
Prat del Roure roman discreta i incompleta, i cal potenciar-la amb més infraestructures esportives, amb més varietat d’instal·lacions i esports.

rPotenciarem i millorarem les estructures ja existents a la zona alta d’Engolasters perquè esdevingui un lloc ineludible per als amants de l’esport a l’aire
lliure i la natura.

La zona esportiva d’Engolasters és un
pulmó per a la parròquia. La bicicleta i
el running-senderisme són modalitats esportives en auge i cal aprofitar-les.

El Comú actual ha ofegat la vida associativa, volent monopolitzar l’esport de
la parròquia i volent gestionar totes les
escoles esportives.

Aquesta zona, en sòl de titularitat comunal, es mereix un esforç d’inversió en infraestructura esportiva prou important. Hi
ha sòl suficient per endegar-hi actuacions
decidides, per completar l’oferta esportiva de lleure i competitiva que la parròquia
ha de tenir.

rOferirem i facilitarem l’ús de les instal·lacions i estructures esportives a les
federacions i clubs esportius. Aquestes
entitats són les competents per crear
i desenvolupar les escoles esportives
específiques de cada esport, alliberant
el Comú d’una tasca que només hauria
d’assumir en els casos que el teixit associatiu no pogués. El Comú es reservaria només la gestió i l’oferta de l’esport
de lleure i de manteniment amb la mo-

rCrearem l’espai “Gimnàs de carrer” i
noves infraestructures a afegir a les actuals.

nitorització necessària i competent de
què disposa.
rPotenciarem aquells esdeveniments
que tenen lloc en períodes de vacances
escolars, com ara els Esports d’Estiu,
Carnaval o Pasqua ja que aquest servei ha donat i dóna una resposta d’excel·lència a unes necessitats familiars
en èpoques concretes de l’any, fomentant alhora uns valors eminentment socials i formatius als infants i als monitors que formen part de l’equip esportiu
comunal.
rFomentarem les sinergies entre Comú
i Caldea per afavorir i compartir l’ús de
les instal·lacions esportives i els serveis
que hi són adscrits (gimnàs, etc.).
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TURISME - CULTURA
A la nostra parròquia conviuen la Unió
Pro-Turisme (creada durant els anys
cinquanta), associacions culturals i de
veïns. Totes elles, amb l’esforç benèvol
dels seus membres, treballen per dinamitzar la vida social i cultural.
rCrearem una Comissió de treball integrada pel Comú, la Unió Pro-Turisme i
les associacions, per tal de potenciar el
paper de la iniciativa popular com un
dels principals catalitzadors de les accions culturals de la parròquia. Aquesta Comissió mixta (en part pública i en
part privada) englobaria tots els agents
culturals de la parròquia i coordinaria
els calendaris, impulsant els projectes
que emanarien del debat intern. Així,
amb els recursos comunals acotats
en els pressupostos generals, s’aprofita l’energia, la capacitat i la il·lusió de
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tots els seus membres que, amb un
criteri obert, es trien, després d’una recerca objectiva, les activitats a realitzar.
Aquesta Comissió resoldrà totes les
qüestions referents a les inversions a
fer, racionalitzant les despeses i la política de subvencions.
rPromourem, en el marc d’aquest fòrum
emprenedor, festivals de música, trobades d’esbarts, espectacles de teatre, de
cinema, mercats de cap de setmana a
la part alta de la parròquia, actes de recuperació de la nostra cultura i identitat
amb presentacions, xerrades, exposicions i conferències divulgatives, la Fira
de Santa Llúcia, una mostra gastronòmica amb la participació dels restauradors de la parròquia amb menús específics i de caire competitiu, itineraris a
peu, visites al barri antic o excursions

guiades als espais naturals d’especial
interès.
rEstudiarem i cercarem, amb la col·laboració del Departament d’Esports, oportunitats per acollir a la nostra parròquia
estades i competicions esportives internacionals.
rIncentivarem la col·laboració i la coordinació amb la resta dels Comuns, Andorra Turisme i els professionals del
turisme i la cultura per materialitzar
projectes d’èxit, optimitzant esforços i
recursos.
rDivulgarem, un cop materialitzat, el fet
de disposar del Museu Thyssen” a la parròquia. Un fet prou important que desperta interès més enllà de les nostres
fronteres.
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VALL DEL MADRIU – PERAfITA – CLAROR
La vall del Madriu–Perafita–Claror és un
espai protegit i rellevant, ja que fou declarada patrimoni natural per la UNESCO.
Aquesta vall està sotmesa a estudis
constants en matèria de contaminació,
de preservació del medi ambient, d’extracció de recursos naturals, etc., tenint
en compte sempre la seva biodiversitat.
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neïtat de la solució d’accés proposada i
esmerçar-hi recursos a aquest efecte.
rDonarem un fort impuls a aquesta joia
natural, acostant-la a tota la ciutadania i als nostres visitants. Volem que la
vall del Madriu esdevingui un punt de
referència internacional per a tothom,
per a trekkings tècnics o passejades a
l’abast de qualsevol visitant.

Els tècnics de la UNESCO estan estudiant la possibilitat d’habilitar un accés
adaptat eminentment ecològic, d’ús restringit i/o limitat, per a ús dels cortalans,
dels visitants ecoturistes i dels serveis
necessaris i suficients.

rAprofitarem la propera obertura del refugi guardat de l’Illa per fer d’aquesta
extraordinària vall un pol d’atracció del
cada vegada més nombrós turisme de
trekking i muntanya.

El Patronat de la Vall (format per representants de quatre Comuns i Govern) haurà
de decidir de forma consensuada la ido-

rCrearem la Casa del Guia en alguna
de les infraestructures en desús comunals completaria aquesta oferta, oferint

guies professionals per a acompanyaments integrals dels visitants que així
ho desitgin i al mateix temps oferint feina a un col·lectiu nacional cada vegada
més important, gràcies a la bona tasca
realitzada per l’EFPEM.
rOferirem paquets turístics per omplir
hotels i comerços amb aquests nous visitants que desconeixen encara el nostre país.
rPlanificarem i organitzarem els principals punts d’entrada a la vall, facilitant
l’aparcament, etc.
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SOCIAL
La crisi econòmica ha fet aparèixer en
alguns nuclis de població un índex de pobresa latent, on es detecta una escletxa
social on subsisteixen problemàtiques
de tota índole. Aquest fet s’agreuja exponencialment quan aterra a prop de les
classes socials més desfavorides i de les
persones més vulnerables, com són els
infants i la gent gran.
rActuarem de forma contundent creant
l’Oficina del mediador social de proximitat, que coordinaria, garantint la privacitat més absoluta, les accions a emprendre, en funció de la gravetat i urgència
de la problemàtica suscitada.
rEximirem temporalment de tributs, com
ara el foc i lloc, les persones inscrites
temporalment en programes de subsidi
d’atur.
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PARTICIPACIó CIUTADANA - DEMOCRàCIA DIRECTA
rCrearem un vincle entre generacions
a través de la transmissió de coneixements entre la gent gran i la joventut,
amb tallers de cuina, de lectura, etc.
D’aquesta manera, es potencia l’autonomia i el compromís adquirit.
rCrearem una conselleria d’igualtat per
tenir cura que totes les persones siguin
tractades per igual, independentment
de la seva raça, sexe o altres condicions.
rAprofitarem espais, com ara la Ludoteca, per posar en pràctica aquestes activitats.
rMantindrem en funcionament tota la
xarxa assistencial comunal, en coordinació amb els serveis socials de Govern
i el Ministeri d’Educació. Les atribucions
competencials de cada administració,

donades pel resultat de la revisió imminent de la Llei de competències i transferències.
rPotenciarem i millorarem el servei de
menjador.

Entenem que la ciutadania ha de poder
expressar la seva opinió en assumptes
rellevants, de forma senzilla i ràpida, com
s’acostumava a fer a les antigues reunions de poble i com se sol fer en alguns
altres països d’Europa, on el poble pot
expressar la seva voluntat i prendre les

decisions que afecten a tots. Aquesta democràcia directa dóna veu als ciutadans i
els implica en el progrés constant i evolutiu de la ciutat.

col·lectius de la parròquia, amb l’objectiu de cercar temes de debat d’interès
parroquial. Aquests afers, treballats en
comissió, es vehicularien mitjançant les
Juntes de Govern.

rCrearem consells consultius i fòrums de
portes obertes, amb representants de

rCol·laborarem amb les gestions del dia
a dia de la gent gran, ajudant-los a fer
qualsevol tasca burocràtica o administrativa que els calgui (documents, CASS,
tràmits, etc.).
rOferirem ajudes en tots els serveis comunals a les persones i col·lectius identificats com a “candidats” pels mediadors socials comunals.

Programa eleccions comunals 2015

25

Fotografies:
Jordi Pujol Fotografia
Jordi Troguet
Arxiu Fotogràfic del Comú
d’Escaldes-Engordany
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