
A les portes d’un nou cicle electoral que serà 

decisiu per arribar a l’Horitzó 2030, fita en 

l’Agenda de les Nacions Unides per a la 

consecució dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible, els Demòcrates renovem el 

compromís amb els valors que són el cor de la 

nostra identitat política i els actualitzem per 

donar resposta als reptes presents i assegurar 

les millors condicions de futur per a Andorra.

Hem defensat i defensem una Andorra oberta, 

un Andorra orgullosa d’arrelar-se en una llarga 

història, però que alhora creix i s’enriqueix amb 

les aportacions d’una ciutadania diversa i plural. 

La nostra força com a país és haver sabut 

preservar els equilibris necessaris per a 

l’estabilitat institucional, el creixement i la 

cohesió social, i és des d’aquesta premissa, de 

la qual hem fet bandera, que els Demòcrates 

hem orientat la nostra acció política a les 

institucions.

L’equilibri passa avui per la sostenibilitat, per 

garantir el benestar de la ciutadania sense 

malmetre els recursos naturals i amb consciència 

de la responsabilitat que tenim envers les 

generacions futures. L’equilibri també és, i així 

ens ho recorda l’Agenda 2030, equitat i justícia 

social, llibertat i igualtat d’oportunitats. Aquests 

són els principis que des de l’inici han estat al 

centre del nostre ideari i en pro dels quals no 

hem dubtat a implementar  reformes en tots els 

àmbits, des del marc econòmic i fiscal fins a la 

justícia, l’educació o la seguretat social.

L’Andorra d'avui no és l’Andorra del 2011 i, si des 

de les institucions hem pogut donar una resposta 

ràpida i eficient a les crisis que hem patit els 

darrers anys, és gràcies en bona mesura a haver 

reforçat prèviament la solidesa econòmica i 

social del nostre país. Ara toca culminar el camí 

que vam emprendre quan els Demòcrates vam 

arribar per primera vegada a les institucions: el 

nostre destí és Europa, convençuts com estem 

que l’acord d’associació obrirà un ventall de 

noves oportunitats per a tothom, i més 

concretament per als joves, els professionals i 

les empreses. Tot preservant les nostres 

especificitats.

Europa és també un marc de cooperació que, 

en el convuls context actual, ens fa més forts i 

ens permet afrontar amb millors garanties els 

reptes globals del segle XXI. Europa és, en 

definitiva, un horitzó ampli, que ens brinda alhora 

la possibilitat d’estrènyer els vincles amb els 

territoris més propers. Perquè, més enllà d’allò 

que ens pugui aportar a nosaltres com a país, 

l’acord d’associació amb la Unió Europea 

facilitarà que el dinamisme d’Andorra la 

converteixi en un pol econòmic que irradiï en 

benefici de tot l’entorn pirinenc.
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Demòcrates per Andorra: 
el nostre compromís, la teva tria



Els Demòcrates volem que Andorra progressi en 

benestar i cohesió social, en innovació i 

sostenibilitat, i que ho segueixi fent amb unes 

administracions públiques que siguin properes 

a la ciutadania, participatives, transparents i 

eficients. Andorra ha de conservar  els  actius 

que han permès que sigui un pol d’atracció per 

residir-hi, com l’altíssim nivell de seguretat 

ciutadana. Així mateix, Andorra ha de saber 

mantenir l’encaix en un món cada cop més 

global des dels principis de cooperació i 

corresponsabilitat en aquells reptes que, com 

el canvi climàtic, requereixen una acció conjunta 

i coordinada.

La nostra és una Andorra on les persones són 

al centre de les polítiques públiques. Això 

implica que cal seguir amatents a les necessitats 

de la població, canviants en funció d’aspectes 

estructurals i circumstàncies conjunturals. Una 

major orientació de les polítiques de salut cap 

a la prevenció, l’actualització dels equipaments 

sanitaris en funció dels avenços mèdics, 

l'ampliació dels recursos destinats als col·lectius 

en situació de vulnerabilitat o la millora de 

l’atenció a la gent gran, les persones amb 

discapacitat, els infants i joves, són algunes de 

les línies en les quals hem treballat els darrers 

anys i que ens comprometem a desenvolupar 

plenament els anys a venir.

La nostra és una Andorra que volem que creixi 

de manera ordenada i que ho faci sense deixar 

ningú de costat. Per això cal establir els 

mecanismes adients perquè la creació de riquesa 

no esdevingui un fi en si mateix sinó una eina 

per assolir els drets que consagra la Constitució 

de manera equitativa. Els Demòcrates apostem 

per la definició d’un model urbanístic que sigui 

sostenible des del punt de vista social i d’equilibri 

territorial, l’establiment de polítiques que 

garanteixin la disponibilitat d’habitatge a preu 

assequible i una posada al dia de les polítiques 

d’ocupació perquè siguin flexibles i donin 

resposta alhora als requeriments del teixit 

empresarial i de les persones en recerca de feina.

La nostra és una Andorra responsable amb el 

medi ambient, que vol transformar el model 

energètic i de mobilitat per contribuir a revertir 

l’escalfament global. Una Andorra que abraça 

els principis de l’economia circular per evitar el 

malbaratament dels recursos i la reducció de la 

petjada ecològica. Els Demòcrates seguirem 

impulsant l’ús del transport públic i avançarem 

en la transició energètica, incrementant la 

producció pròpia i promovent la implementació 

d'energies renovables per part d’institucions, 

empreses i particulars.

La nostra és una Andorra que avança en el 

procés de transformació digital, que aposta per 

desenvolupar nous sectors d’activitat econòmica, 

al mateix temps que dona un suport efectiu a 

les empreses dels sectors tradicionals, com són 

l'agricultura i la ramaderia, el comerç, l’hoteleria 

i la restauració, la banca o la construcció. Una 

nova classificació de les activitats econòmiques 

que s’ajusti al context digital, l’agilització dels 

tràmits per crear empreses, un assessorament 

ajustat a les característiques de cada negoci i la 

continuació de les mesures en favor dels 

autònoms són prioritats en la política econòmica 

dels Demòcrates. 

La nostra és una Andorra que posa en valor la 

seva identitat i el ric patrimoni natural i cultural 

que ens ha estat llegat, que en vol gaudir i que 

el vol donar a conèixer com al tresor més preuat 

que tenim. Una Andorra que estima les 

muntanyes i la qualitat de vida que ofereixen, 

que potencia l’esport en la seva pràctica d’alt 

nivell, però sobretot com a estil de vida saludable 

per a tota la població. Una Andorra dinàmica i 

creativa, que s’enriqueix gràcies al diàleg intern 

i amb altres cultures. Un diàleg que comença a 

l’escola, amb la coexistència de tres sistemes 

educatius públics i gratuïts de lliure elecció per 

part de les famílies.  

La nostra és una Andorra que creu en el seu 

potencial. Una Andorra que mira al futur amb 

confiança. 

Si aquesta és també la teva Andorra, 

Demòcrates és el teu projecte.


