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Liberals d’Andorra + Unió Laurediana
aposta per una candidatura amb gent amb
experiència contrastada que coneix la realitat econòmica del país, amb diversos
perfils professionals que inclouen les professions liberals, empresaris, autònoms,
assalariats i funcionaris. Persones amb
experiència en el món de la gestió pública
i que han ostentat amb anterioritat responsabilitats polítiques. Una llista molt equilibrada que està totalment capacitada per
donar respostes a les necessitats de Sant
Julià de Lòria, i afrontar tots i cadascun
dels reptes i projectes que encararà la
nostra parròquia en els propers anys.
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BENvOLGUTS
CONCIUTADANS,
Les properes eleccions comunals marcaran clarament el futur de Sant Julià de Lòria. Amb la
suma de Liberals d’Andorra i Unió Laurediana,
que representa la “renovació i el progrés” per
a la nostra parròquia, en tant que coneixedors
de la realitat laurediana, assumim aquest repte
amb un equip dotat de valors que tenim molt
clar que els ciutadans han d’estar al centre de
l’acció de govern, i que entenem la política com
un servei a la nostra gent i a la comunitat. Persones que posarem tot el nostre coneixement
professional i personal perquè Sant Julià afronti
amb garanties el futur.
El nostre model és l’únic que té un compromís
clar amb la ciutadania, assumit des del coneixement de la realitat del país i de les necessitats
il·lusions de la gent de Sant Julià de Lòria. Amb
un projecte que vol potenciar la parròquia i situar-nos com a lloc de referència a Andorra,
promoure una economia productiva i competitiva, amb sostenibilitat, que incentivi l’esforç i la
creativitat per generar riquesa i treball de qualitat per a tothom. Assegurar la igualtat d’opor-

tunitats i garantir la consolidació i el creixement
de l’estat del Benestar, potenciar el turisme i
el comerç, i garantir la continuïtat del que ha
de ser un dels motors del sector turístic del
nostre país com és Naturlandia.
Estar compromès amb la teva gent és molt gratificant, per això hem configurat un equip en el
que tots compartim l’objectiu comú de fer Sant
Julià més fort, més pròsper. Una població unida, que cuidi la seva gent gran, que formi els
joves en valors, i que retingui el talent a casa
nostra amb una Universitat de referència i oberta al món. Amb un compromís ferm amb les
infraestructures i comunicacions i que defensi
el seu entorn natural. Un referent per al turisme, el comerç, la cultura, l’esport i la tradició,
i sobretot amb una administració transparent,
àgil, propera i sanejada, que sigui el model de
gestió responsable. En resum, fer de Sant Julià
de Lòria una parròquia per visitar i un immillorable lloc per viure.
Aquestes eleccions també marcaran el paper
que jugaran els Comuns en el si de l’Estat en
el futur. Uns Comuns que darrerament han estat en el punt de mira i que avui dia es veuen
immersos en un debat sobre quin encaix han
de tenir en l’estructura institucional del nostre

país. Però el que sí és segur és que el Comú
ha de mantenir les seves competències històriques com a institució, a fi de poder continuar
administrant la parròquia de forma propera, eficaç i amb els recursos adequats. I amb aquesta voluntat de treball i de fer de Sant Julià un
lloc de referència al nostre país, us presentem
aquest programa plenament realista i que aglutina un conjunt de propostes que donaran solucions a les preocupacions dels diferents àmbits
social i econòmic als quals hem consultat.
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 a les properes generacions tant de Sant
Julià Lòria com del conjunt del nostre país, un
futur on els qui governin es preocupin 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 Laurediana, perquè ens
hi juguem un model de parròquia en el qual hi
hauran de viure i treballar els nostres fills. Sant
Julià ha de ser un motor pel nostre país, i per
això cal que al capdavant del Comú hi hagi un
equip que representa la renovació i el progrés.

Joan Albert Farré Santuré

EIXOS PROGRAMÀTICS
Sota el principi de la visió d’Estat i la
defensa del que diu la Constitució sobre
l’organització institucional del nostre país,
Liberals d’Andorra + Unió Laurediana basarà l’actuació dels propers quatre anys
en els eixos següents:
1. Establir un marc econòmic que promogui la creació de riquesa a la parròquia, que després pugui revertir als
ciutadans augmentant els seus nivells
de benestar.
2. Assolir grans nivells de justícia i cohesió social.
3. Constituir una Taula Nacional de Treball en què estiguin presents els Comuns, el Govern i el Consell General a
fi de definir de forma clara i amb visió
de futur quin ha de ser l’encaix dels
Comuns en el si de l’Estat.
4. Màxima eficàcia i participació ciutadana en la gestió dels recursos públics.

5. Garantir una administració transparent, àgil, propera i sanejada amb una
gestió responsable.
6. Exigir amb fermesa al Govern l’acabament del vial de Sant Julià de Lòria
com a infraestructura clau per a la
parròquia i el país.
7. Incrementar l’ús i la producció de les
energies renovables.
8. Potenciar i dinamitzar el nostre teixit
productiu.
9. Donar suport al projecte de NATURLANDIA amb un nou pla de viabilitat
que, entre d’altres aspectes, garantirà
els llocs de treball, aportarà l’entrada
de nous inversors, oferirà al Govern la
possibilitat d’entrar en l’accionariat,
redefinirà els conceptes del projecte
actual per incrementar-ne la seva projecció i que suposarà eixugar una part
del deute del comú.

10. Fer de Sant Julià de Lòria un referent
turístic, cultural i esportiu, amb capacitat d’acollir esdeveniments i inversions estratègiques.
11. Continuar amb les polítiques adreçades als joves i a la gent gran.
12. Treballar per una Universitat oberta
al món que retingui i aporti talent al
nostre país establint acords de col·laboració amb altres universitats de referència internacional.
13. Fer de la nostra parròquia una parròquia més sostenible.
14. Crearem un servei d’atenció immediata al ciutadà, a fi de garantir una
connexió de proximitat permanent del
ciutadà amb l’administració.
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EL COMÚ I EL SEU PAPER INSTITUCIONAL
Les parròquies han jugat un paper cabdal en el creixement del nostre país i, per
tant, es mereixen continuar tenint uns
Comuns que puguin gestionar de forma
propera, eficaç, participativa i amb els
recursos clarament definits. L’eficiència
en la gestió dels recursos públics és una
qüestió imprescindible per aconseguir el
màxim benestar de la ciutadania.
En aquest sentit, no podem oblidar que
els Comuns són l’administració més propera als ciutadans, aquella a la qual tenen més fàcil accés i, per tant, aquella
que a priori pot prestar un millor servei.
El Comú ha de ser una administració
propera i àgil per a qualsevol ciutadà, ha
de ser una institució de les persones per
a les persones, i amb la que tothom se
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senti identificat. Una institució de tots i
per a tots.
Per això, creiem també que aquesta
institució ha de ser el màxim de transparent envers el ciutadà. Així mateix,
en els moments actuals, un dels reptes
per a aquest mandat és garantir que el
Comú mantingui les seves competències
històriques a fi de poder continuar administrant la parròquia de forma propera,
eficaç i amb els recursos adequats.

tDefensarem en la revisió de les Lleis
qualificades de competències i de
transferències, una gestió eficient per
al ciutadà amb serveis mancomunats,
però sempre garantint el principi d’autogovern .
tRevisarem els processos i les estructures administratives per tal de fer-les
més àgils i més properes al ciutadà i a
les empreses, creant la finestreta única, la signatura electrònica i la gestió
de tràmits on line.

tTreballarem conjuntament amb la resta de Comuns, el Consell General i el
Govern per crear un espai nacional de
treball i de debat per establir un marc
de finançament adequat que garanteixi
l’autonomia financera dels comuns.
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LA GESTIÓ ECONÒMICA I LA DINAMITZACIÓ DEL SECTOR PRODUCTIU
El nostre model de finançament requereix
una relació equilibrada entre els comuns
i l’administració central, d’acord amb una
política de modernització i descentralització, basant-se en el principi d’autogovern
que els reconeix la Constitució i que té
com a objectiu el posicionament estratègic de les parròquies per generar una economia de serveis, capaç de crear, entre
d’altres, nous llocs de treball com a acció
directa de lluita contra la crisi econòmica
que ha afectat i afecta el nostre país.

Continuant les accions endegades 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, en
connexió amb la Universitat, i contribuint
a la creació de nous llocs de treball.

4. Suport a les iniciatives empresarials
que s’estableixin en locals comercials
buits de la parròquia.

Per això portarem a terme:

7. Creació d’un centre empresarial per a
emprenedors.

5. Posada en marxa i dinamització de la
borsa de treball per a joves.
6. Impuls i professionalització de les fires.

1. Polítiques d’inversió i creixement.
Així doncs, s’ha de continuar apostant
per unes finances comunals sanejades
i transparents, tractades amb seriositat
i respecte, rigor, 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 al ciutadà.
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2. Potenciació del comerç amb ajuts i
beneficis fiscals per aconseguir un comerç de referència.
3. Instauració de microcrèdits de suport
a la iniciativa emprenedora.
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URBANISME I INFRAESTRUCTURES: UNA PARRÒQUIA DE QUALITAT
Unes bones infraestructures i una bona
gestió urbanística han de ser la base
que permeti un creixement sostingut del
nostre territori a fi d’harmonitzar-lo amb
una bona qualitat de vida dels nostres
conciutadans.
Potenciarem la gestió urbanística i la planificació de futur de manera participativa,
a fi de permetre dur la parròquia cap a
una transformació progressiva, cap a una
major sostenibilitat, per a les generacions futures, tenint una especial atenció
i prevenció als riscos naturals.
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pament del Pla especial de la zona dels
Horts del Riu i Prats de la Vall i dels seus
equipaments, com a zona on encabir el
futur creixement de la parròquia.
A banda de les grans àrees temàtiques,
cal centrar-nos en el dia a dia de la vida
a la parròquia a fi que, a través de petites accions, la qualitat de vida de tots
els nostres administrats sigui cada cop
millor.

esdevingui la PORTA d’entrada a la vall
del Madriu-Perafita-Claror, considerada
per la UNESCO patrimoni de la humanitat, i que NATURLANDIA i la parròquia
puguin aprofitar les seves sinergies.
tCrearem un espai lúdic i de salut per a
la gent gran i per a les persones amb
discapacitats físiques reduïdes.

tReclamarem l’acabament de la variant
de Sant Julià de Lòria.

tAnirem implementant l’eliminació de
les barreres arquitectòniques per tal de
fer una parròquia 100% accessible a
totes les persones.

L’acabament de la variant de Sant Julià
de Lòria és clau per al creixement del
país i de la parròquia. L’allunyament de
tot el trànsit de vehicles d’entrada i sortida del país del nostre nucli urbà és una
qüestió de sostenibilitat, de salut i de seguretat per als ciutadans.

tReordenarem la circulació de la carretera de Nagol a l’altura de l’església de
Sant Bartomeu.

tAplicarem millores en el subministrament d’aigua amb un major control i
optimització de les nostres reserves.

tContinuarem les accions d’embelliment i neteja dels carrers i camins del
poble i dels quarts.

tProjectarem un aparcament de la mà
de la inversió privada.

Cal integrar en el nucli urbà el desenvolu-

tProposarem que Sant Julià de Lòria
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tVetllarem per la conservació i millora
del patrimoni de la parròquia.

NOvES TECNOLOGIES: UNA PARRÒQUIA CONNECTADA
Una parròquia capdavantera ha d’estar
en plena sintonia en l’àmbit de les noves
tecnologies. Per això:
1. Desenvoluparem, de forma progressiva, una xarxa WIFI oberta en els equipaments públics de la ciutat i zones
estratègiques.
2. Oferirem cursos de formació conti-

nuada en noves tecnologies, especialment adreçats a aquells col∙lectius
que siguin susceptibles de patir la
fractura digital.

4. Consolidarem els mecanismes de
comunicació entre el Comú i la ciutadania a través de tecnologies 2.0 i
xarxes socials.

3. Desplegarem els serveis de la Seu
Electrònica fomentant al màxim l’administració electrònica (tramitació i
seguiment on-line de tributs i e-factures, certificats, llicències).

5. Crearem una App amb informació
d’esdeveniments, actes i comunicacions.
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MEDI AMBIENT: UNA PARRÒQUIA SOSTENIBLE
Parlar de medi ambient és parlar de natura i del medi natural, de sostenibilitat del
territori, d’accessibilitat, de l’escalfament
global del nostre planeta i de la contribució que el nostre poble ha de fer sota el
principi de solidaritat mundial en la nostra
petita proporció als futurs acords sobre el
canvi climàtic que s’estan discutint a París, en pro de la reducció de les emissions
de CO2 a l’atmosfera.
Pensar en sostenibilitat i en les generacions futures comporta redefinir Sant Julià
de Lòria com una parròquia de natura —el
95% del nostre territori és zona boscosa—, com una parròquia accessible per a
tothom, com una parròquia que aposta pel
respecte del medi natural i per la qualitat
de vida dels seus conciutadans.
Per una transformació progressiva cap a
una parròquia sostenible en l’àmbit ener-
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gètic i ambiental, establirem un full de
ruta clar, que ens permeti seguir treballant
per l’increment de l’ús i producció d’energies renovables per mitjà de minicentrals
hidràuliques i per una millor gestió dels
residus, sempre cercant la participació
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 a tots.
En aquest sentit, ens oposarem a qualsevol instal·lació de central d’ecogeneració
amb gas dins el nostre territori. Ens hi
oposarem per dues raons: en primer lloc,
per raons de seguretat en cas d’accident,
i en segon lloc, perquè la producció d’energia ha de ser neta i sostenible.
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Partint d’aquest principi, cercarem la possibilitat d’assentar les bases per poder
obtenir, en un futur, l’acreditació de Cittaslow, una iniciativa sorgida a Itàlia fa poc
més d’una dècada i que promou ciutats
que es caracteritzen per un mode de vida
en el qual els seus ciutadans redueixen la
velocitat, valoren les tradicions i els mètodes tradicionals, sense deixar de banda
els avenços tecnològics que els ajudin a
millorar la qualitat de vida.
En aquestes ciutats es fomenta la producció d’aliments autòctons i els petits negocis. I en aquest apartat, la pagesia té molt
a dir-hi perquè, essent la parròquia amb
més explotacions agrícoles d’Andorra i
amb més d’un terç de la superfície de conreu total, es poden explorar noves vies de
cultiu per produir una bona gamma de productes de proximitat. Tot, sense que els
pagesos deixin de banda les produccions
existents que els han fet ser els màxims
exponents de l’economia tradicional.
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Implementarem en aquest àmbit les següents accions:
1. Mantindrem una pagesia pròspera
fomentant la diversificació de cultius
i l’elaboració de productes de reconeguda qualitat.
2. Crearem el segell de denominació
“Laurèdia Verda” amb la creació de
noves vies verdes i espais d’interès
natural.
3. Instal·larem sistemes d’estalvi energètic en tots els edificis públics.
4. Completarem la instal·lació de l’enllumenat públic en sistema led per
reduir el consum energètic.
5. Millorarem la recollida i selecció de
residus.
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NATURLANDIA: UN REFERENT TURÍSTIC
D’ANDORRA I DELS PIRINEUS
Sant Julià de Lòria necessita revitalitzar-se amb una aposta decidida pel sector turístic potenciant el comerç de la
parròquia i el seu parc temàtic, NATURLANDIA, un parc que a 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 el sector turístic
del Principat d’Andorra. En aquest sentit,
farem un nou pla de viabilitat que:
rImplementarà un nou sistema de gestió responsable del parc.
tRedefinirà els conceptes del projecte
actual per generar nous ingressos i augmentar la seva projecció internacional.
rGarantirà tots els llocs de treball que hi
ha actualment al parc.
rAportarà l’entrada de nous inversors
estratègics.
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tOferirà al Govern la possibilitat d’entrar
en l’accionariat.
rPermetrà eixugar una gran part del deute del comú.
rPropiciarà inversions per diversificar
els ingressos i augmentar-los.
rDonarà a conèixer NATURLANDIA dins
dels circuits dels principals tour operadors internacionals.
rEn paral·lel, hem d’incrementar el nombre d’accions dinamitzadores, promogudes pel Comú amb la complicitat
del sector privat, amb l’objectiu que
reverteixin a les empreses i comerços
de Sant Julià de Lòria i també a NATURLANDIA. Igualment, demanarem al Govern la inclusió de NATURLANDIA dins
d’Ski Andorra.
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L’EDUCACIÓ I EL CONEIXEMENT, PILARS DE L’ECONOMIA LAUREDIANA
L’objectiu de la nostra candidatura és
fer créixer l’economia de la parròquia
donant continuïtat als projectes de desenvolupament econòmic iniciats en els
darrers consolats. El creixement i el pes
de la Universitat en la nostra parròquia
demana la planificació de nous equipaments complementaris per convertir Sant
Julià de Lòria en una veritable Ciutat Universitària.
Per això:
rJuntament amb els veïns, intentarem
aconseguir una veritable reorganització
urbanística de la plaça Major per donar
continuïtat a l’activitat universitària,

com a eix vertebrador d’un nou desenvolupament que permeti reactivar l’activitat i l’economia de la parròquia.
tPotenciarem una Universitat al món
capaç de retenir i importar talent a Andorra.
tDesenvoluparem el conveni existent
entre el Govern i el Comú per consolidar la projecció de la parròquia en l’àmbit de l’educació per mitjà de la marca
pròpia “Ciutat Universitària”.
tPromourem també la posada en marxa
de programes d’intercanvi d’estudiants
estrangers, amb caràcter recíproc, per

facilitar que els nostres joves adquireixin el màxim de recursos, en idiomes i
en coneixement general, i que aquests
coneixements puguin revertir un dia en
el desenvolupament de la parròquia i
del país.
tAmpliarem els espais i els horaris de
la Biblioteca Comunal Universitària a fi
que aquesta infraestructura també esdevingui de plena utilitat per als estudiants de la Universitat.
tPotenciarem i afavorirem la consolidació d’escoles de negoci privades estrangeres a la nostra parròquia.

SANT JULIÀ DE LÒRIA: UN MOTOR PER A ANDORRA
El desenvolupament del turisme, el comerç i els serveis de Sant Julià de Lòria
implica treballar solidàriament amb els
empresaris que han cregut en la nostra
parròquia a fi de consolidar el nostre
teixit econòmic i el seu futur creixement.
Per això:
tRecuperarem la Taula de Turisme com
a instrument canalitzador de la col·laboració entre el Comú, el comerç i l’empresariat.
tPromourem una millor coordinació
entre NATURLANDIA, el Departament
de Turisme del Comú de Sant Julià de
Lòria i Andorra Turisme a fi de defensar
una projecció turística de Sant Julià.
tImpulsarem un pla estratègic per dinamitzar el comerç i incrementar el turisme a la parròquia millorant la senyalització.
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tEstimularem el foment del turisme rural, l’enoturisme i les visites guiades
al nostre patrimoni, enfocats com un
atractiu turístic.
El nostre repte és fer de Sant Julià de
Lòria un referent 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.
La instal·lació a la parròquia del Centro
Superior de Hostelería Mediterráneo amb
una inversió prevista de sis milions d’euros en els propers cinc anys, i que pot generar a mitjà termini un volum de 4.000
alumnes, suposarà un impuls per al sector serveis de la parròquia i un increment
dels llocs de treball.
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UN COMÚ DE PERSONES PER A LES PERSONES
La parròquia de 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 a la gent gran, la
infància i la joventut.
Cal fer un plantejament global que permeti avançar en la millora general de la
nostra qualitat de vida, que ens apropi
al nostre territori i ens deixi 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 serveis socials i sociosanitaris.
Alhora, continuarem donant suport a les
associacions dedicades a l’ajut social de
certs col·lectius de la parròquia.

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 ciutadans i
d’aquells col·lectius que ho necessiten.
Una societat com la nostra no pot permetre que quedin desatesos o en risc d’exclusió social, perquè, al cap i a la fi, hem
de saber posar per davant 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 representa el nostre compromís
amb Sant Julià de Lòria i els seus quarts.

SERvEIS SOCIALS
1. Ampliarem l’oferta d’activitats i tallers per a la gent gran.
2. Donarem continuïtat a les actuals polítiques de suport a l’atenció domiciliària.
3. Posarem en marxa un fons social
per tal que cap ciutadà en dificultats
econòmiques es quedi sense tenir cobertes les necessitats bàsiques.
4. Promourem un programa d’informació, d’avantatges i ajuts per facilitar
l’accés dels joves a l’habitatge de lloguer. “Bossa jove”.

El moment actual, marcat per la conjuntura econòmica i pels nous reptes plantejats en tots els àmbits, recomana aplicar
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UN POBLE ACTIU I DINÀMIC
Continuarem promovent les polítiques
adreçades als joves amb l’objectiu de dotar-los d’autonomia perquè esdevinguin
ciutadans independents i per oferir-los
la possibilitat de contribuir activament al
projecte col·lectiu de parròquia.
tObrirem un Espai Jove per promoure i
fer visibles les propostes juvenils. Oferirem un assessorament en matèria
laboral, d’habitatge, de voluntariat i
d’educació i formació.
tCol·laborarem amb tots els altres departaments i institucions de la parròquia (Centre Esportiu, Centre Cultural i
de Congressos Lauredià...) per tal de
coordinar i garantir que les polítiques
de joventut tindran la repercussió necessària i una resposta adequada.
tCrearem la figura de l’educador dinamitzador per escoltar les demandes
dels joves.
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Sant Julià de Lòria sempre ha mostrat la
seva sensibilitat per la cultura i les arts
escèniques, i aquesta és una de les nostres fonts de riquesa. Hem de continuar
essent pioners i un referent en l’àmbit
cultural i participatiu. És amb aquesta
vocació que continuarem promovent activitats i espais de participació ciutadana
adreçats a les associacions i col·lectius
amb seu a la parròquia, donant suport a
les activitats i iniciatives culturals que es
porten a terme.
tContinuarem desplegant un ampli calendari d’esdeveniments i actes plenament consolidats, com ara la Vila
Medieval, els Vespres d’Estiu i la Trobada de Microproductors de Vi, entre
d’altres.

tFomentarem la pràctica de l’esport per
a tothom, millorant els recorreguts existents i creant-ne de nous.
tSeguirem donant suport a tots els esdeveniments esportius d’alt nivell, com
ara les proves del mundial de trial i
les rondes ciclistes que han fet de la
nostra parròquia un referent nacional i
internacional.
tMantindrem la col·laboració amb esportistes d’elit per organitzar esdeveniments amb repercussió a la parròquia,
com ara la Marxa Joaquim Rodríguez,
La Purito, que va portar més de 1.000
participants a la nostra parròquia.

Els nostres clubs esportius també necessiten el nostre ple suport, així com
la disponibilitat d’espais i instal·lacions
esportives.
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LLEURE

UNA PARRÒQUIA MODERNA I CAPDAvANTERA

La nostra parròquia disposa d’una important xarxa de camins i rutes per fer
trekking, ciclisme i altres disciplines relacionades amb la muntanya.

Volem que Sant Julià de Lòria es converteixi en un veritable portal del Principat,
que sigui centre d’acollida i desenvolupament d’iniciatives empresarials liderades
pel jovent en connexió amb la Universitat
i que ofereixi quelcom als seus visitants.

tFarem el manteniment adequat
d’aquestes vies i ampliarem els recorreguts dins les possibilitats que ens
ofereixi el territori.
rPerò també creiem que cal fer una recerca d’espais adreçats primordialment
als vianants que volen caminar al voltant
del nostre nucli urbà, sense haver de
desplaçar-se a les zones de muntanya.
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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 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 a les properes generacions, un futur on l’Estat es preocupi de
crear un nou marc de riquesa i de benestar per als seus ciutadans, un futur de renovació i progrés que vindrà de la mà de
Liberals d’Andorra + Unió Laurediana. El
proper dia 13 de desembre, a Sant Julià
de Lòria vota Liberals d’Andorra + Unió
Laurediana.
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AGENDA D’ACTES
Divendres, dia 11 de desembre:
Reunió de Poble
Hora: 21h00
Lloc: Auditori Claror del Centre
Cultural, Sant Julià de Lòria

Fotografies:
Jordi Pujol Fotografia
Jordi Troguet
J. C. Cortesao
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RENOvACIÓ I PROGRÉS
SANT JULIÀ DE LÒRIA

www.liberals.ad

365 111

