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VOTA COALICIÓ D’INDEPENDENTS + LIBERALS D’ANDORRA

IDEES EN COMÚ 
EL COMÚ COM A INSTITUCIÓ
Les parròquies han jugat un paper cabdal en el crei-
xement 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 pro-
pera, eficaç i amb les competències i els recursos 
establerts en la Constitució. Tanmateix, cal optimit-
zar els recursos i el treball conjunt entre les insti-
tucions, per la qual cosa proposem crear un espai 
nacional de treball i de debat entre el Consell Ge-
neral, 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.

LA GESTIÓ ECONÒMICA
Per unes finances comunals tractades, com fins ara, 
amb respecte, seny i contenció, 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 per-
mès, durant els darrers anys, assolir una reducció de 
l’endeutament xifrada en més de 20 milions d’euros.

L’ADMINISTRACIÓ COMUNAL
Per una administració al servei de les persones i em-
preses, propera, àgil i que ajudi l’administrat, amb 
vocació participativa en aquells temes estratègics i 
determinants. La simplificació dels tràmits i gestions 
a la casa comuna és un projecte inajornable que fa-
rem realitat.

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 An-
dorra la Vella i Liberals 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 pa-
rròquia, i, finalment, configurades de forma que 
encaixin perfectament amb els objectius polítics 
d’ambdues formacions, de forma natural, i amb 
la continuïtat de la política comunal portada a 
terme en els darrers anys, adreçada fonamen-
talment al servei de la ciutadania.

El moment actual, marcat per la conjuntura 
econòmica i pels nous reptes plantejats 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 millo-
ra de la qualitat de vida dels nostres ciutadans, 
és un deure per als nostres candidats i repre-
senta el compromís de la nostra candidatura 
amb el poble d’Andorra la Vella, Santa Coloma i 
la Margineda.

URBANISME I INFRAESTRUCTURES
Per una planificació urbanística harmoniosa i parti-
cipativa, que permeti dur la parròquia a una trans-
formació progressiva, sostenible i sostinguda. Donar 
continuïtat a la revisió del POUP és l’oportunitat per 
poder ajustar el creixement urbanístic a la realitat ac-
tual d’Andorra la Vella, Santa Coloma i la Margineda.

MEDI AMBIENT
Per una transformació progressiva cap a una parròquia 
sostenible, en l’àmbit energètic i en l’ambiental, es-
tablint un full de ruta clar, que ens permeti seguir 
treballant per l’embelliment, la neteja i la preservació 
del paisatge.

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
La dinamització econòmica de la parròquia es fona-
menta en dos pilars bàsics: el comerç i el turisme.

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

El nostre repte és fer d’Andorra la Vella un referent, 
ben definit i identificat, com a destinació de fires, 
congressos i seminaris a partir del potencial de les 
infraestructures comunals i privades.

UN COMÚ DE PERSONES PER A LES PERSONES
La parròquia d’Andorra la Vella és capdavantera en 
les polítiques adreçades a la gent gran, a la infància 

i a la joventut. Continuarem treballant des del Depar-
tament de Social en el projecte de “Ciutat Amiga de 
la Gent Gran” (OMS) i donarem continuïtat als projec-
tes que s’estan portant a terme, com ara el menjador 
Calones, els pisos amb serveis, els tallers i les activi-
tats per a la gent gran, les escoles bressol i El Llamp. 

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

UNA CIUTAT ACTIVA I DINÀMICA
Continuarem promovent les polítiques adreçades als 
joves d’Andorra la Vella i Santa Coloma mitjançant el 
Pla local de la joventut.

Andorra la Vella ha estat nomenada Capital de la Cul-
tura Iberoamericana per al 2016, la qual cosa ens 
permet reforçar la capitalitat de la nostra parròquia 
i situar el nom d’Andorra al món. Per tant, la capital 
del Principat d’Andorra ha de continuar essent pio-
nera en l’àmbit cultural i en el participatiu. És amb 
aquesta vocació que continuarem promovent els es-
pais de participació ciutadana adreçats a les asso-
ciacions i col·lectius amb seu a la parròquia, així com 
les activitats culturals que es porten a terme. 

Garantirem les subvencions adreçades als clubs 
esportius de la parròquia, així com la disponibilitat 
d’espais i instal·lacions esportives. Alhora, fomenta-
rem la pràctica de l’esport per a tothom, millorant els 
recorreguts del rec del Solà, del rec de l’Obac i del 
passeig del Riu.

UNA PARRÒQUIA MODERNA I CAPDAVANTERA
Volem que la capital sigui centre d’acollida i desen-
volupament d’iniciatives empresarials 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 millo-
ra dels espais existents i en la creació de nous.


