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QUI SOM?

Acció és un moviment polític que proposa millores 
de la situació econòmica i social del nostre país. Les 
nostres idees se sostenen en la llibertat individual, la 
diversitat, la igualtat, la sostenibilitat i la defensa 
de l’interès general. El nostre objectiu és continuar 
garantint el benestar de la ciutadania en un país 
modern, autosuficient, innovador i lliure.

EL PAÍS QUE VOLEM: 

Un país per  
a persones  
com tu
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Benvolguts ciutadans, benvolgudes ciutadanes,

Permeteu-me que us presenti Acció i el que trobareu en les nostres propos-
tes per a l’Andorra dels propers quatre anys, una Andorra que miri enda-
vant, que pugui evolucionar sense por, amb confiança i amb il·lusió. 

Donar resposta al problema de l’habitatge és urgent i prioritari. Per això, 
cercarem el suport de tots els actors implicats per trobar solucions estables 
i sostenibles que no empenyin ningú a marxar de casa seva. 

L’empresa i el comerç són la base del nostre projecte econòmic i els acom-
panyarem en el camí cap a la modernitat i l’eficiència. Creiem que l’Acord 
d’associació amb la Unió Europea ens oferirà moltes oportunitats per créixer 
en el mercat interior i que és possible un acord que respecti les nostres li-
mitacions, que garanteixi el benestar de la nostra societat i que preservi la 
nostra seguretat ciutadana. 

Per a nosaltres, la salut física i emocional és bàsica per a la construcció 
del país que volem i, per això, promourem polítiques actives de prevenció i 
millores dels programes de salut mental per a tota la població. Així mateix, 
garantirem l’equilibri del sistema de pensions perquè tant els actuals pen-
sionistes com els qui ho seran en el futur gaudeixin d’una pensió justa. 

D’altra banda, les noves tecnologies ens obren oportunitats impensables en 
tots els àmbits. Que ningú en quedi fora és un gran repte que les adminis-
tracions han de gestionar i, per aquesta raó, apostem per una professiona-
lització de la gestió pública amb una Administració amable que acompan-
yi la ciutadania per no quedar enrere. Les institucions, però, no ho podran 
fer sense la col·laboració privada i, en aquest sentit, he de dir que establir 
marcs de col·laboració ben definits comportarà un excel·lent retorn social. 
Així doncs, cal ampliar la col·laboració amb les associacions i generar siner-
gies, diàleg i mà estesa per avançar amb elles en la millora dels serveis, els 
programes i les accions que més es necessiten.

Aquests aspectes i d’altres que preocupen a la ciutadania són recollits en 
aquest programa amb la voluntat de trobar-hi solucions efectives.

Finalment, heu de saber que volem canviar la confrontació pel debat obert, 
el diàleg i la recerca de consensos pel bé comú i l’interès general. Volem un 
país de persones felices, autosuficients, independents i lliures. 

I amb la vostra ajuda, ho aconseguirem!

Judith
Pallarés
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1- Judith Pallarés
2- Noelia Souque
3- Agustina Grandvallet
4- Carles Bernardo
5- Abdou Taouil
6- Vladimir Martins
7- Cèlia Montalvo
8- Josep Anton Albós
9- Vicente Zapata

Candidats llista nacional

10- Blanca Montoro (IND)
11- Jordi Moreno
12- Yael Caramés
13- Josep Estefanell
14- Cristina Ribas

Suplent 1- Eva López
Suplent 2- Albert Areny
Suplent 3- Sílvia Ferrer
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Augmentarem el poder adquisitiu de la ciutadania, 
establint el salari mínim en 1.400 euros mensuals. 

Incrementarem les pensions més baixes i les ajudes 
a les famílies en situació vulnerable.

Invertirem en la creació d’una borsa de pisos de 
lloguer assequible i de llarga durada. 

Crearem el Registre de la Propietat, per conèixer la realitat del parc im-
mobiliari i aplicar mesures que ajudin a evitar els abusos en aquest àmbit.

Facilitarem l’accés a crèdits tous per a l’adquisició del primer habitatge 
a famílies i joves.

Prioritzarem l’accés de famílies i joves a les subhastes públiques per 
adquirir el primer habitatge.

Incentivarem la col·laboració publicoprivada per a la rehabilitació 
d’habitatges que es destinin a lloguer assequible.

Acordarem amb els comuns la cessió de terrenys per a la construcció 
d’habitatges de lloguer assequible. 

Mantindrem la moratòria de llicències en habitatges turístics, així 
com la pèrdua de la llicència per a la venda per evitar l’especulació.

Revisarem la Llei d’arrendaments de finques urbanes per determinar 
clarament la informació que es pot demanar als llogaters i farem que 
els costos de l’agència immobiliària recaiguin en els propietaris.

Farem públic l’estudi dels comuns sobre la capacitat de càrrega dels plans 
d’urbanisme i treballarem en la planificació de l’optimització dels recursos.

Un país on 
poder viure
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Canviarem els objectius d’Andorra Business perquè sigui 
una agència dedicada al creixement de les empreses 
andorranes i dels professionals liberals, preparant-los 
per competir en el mercat interior europeu.

Potenciarem la innovació invertint en projectes 
que desenvolupin la tecnologia blockchain i la 
intel·ligència artificial.

Modificarem la Llei d’inversió estrangera perquè sigui productiva, 
sostenible i no impacti en l’increment de preus de l’habitatge.

Establirem una taxa a les segones residències per destinar-la a la inversió 
en habitatge públic de lloguer assequible.

Desenvoluparem el sector dels actius digitals i estudiarem la 
possibilitat de disposar d’una moneda digital emesa per un banc 
central (Central Bank Digital Currency). Volem que Andorra sigui 
un referent de bones pràctiques en aquest àmbit.

Crearem la Taula de diversificació econòmica i prospectiva per 
assegurar un creixement sostenible i utilitzarem l’anàlisi del big 
data per a la planificació pública.

Fomentarem els acords sectorials i facilitarem la creació dels comitès 
d’empresa a través d’una nova llei sindical.

Elaborarem la Llei d’auditoria.

Creixement 
econòmic
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Suprimirem tots els tràmits  
innecessaris i repetitius.

Transformarem digitalment  
l’Administració pública.

Promourem canvis en el Servei de Tràmits perquè esdevingui un 
servei d’atenció a la ciutadania que facilita les gestions.

Impulsarem un pacte d’estat que inclogui els treballadors públics 
per aconseguir una Administració més eficient.

Formarem els treballadors públics en competències digitals i canvis 
normatius.

Limitarem els terminis d’entrega de les resolucions.

Reduirem les places d’eventuals a l’Administració.

Avaluarem les polítiques públiques per agilitzar la simplificació  
administrativa.

Fixarem reunions entre els diferents ministeris i els representants 
dels treballadors públics per a una millor coordinació. 

Enllestirem les valoracions competencials dels llocs de treball i les 
graelles salarials de l’Administració. 

Administració  
pública eficient
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Fomentarem la mediació  
i l’arbitratge com a eina                                                 
prèvia de resolució.

Implementarem l’accés  
electrònic a la justícia.

Prioritzarem el Pla de xoc de la Justícia.

Treballarem amb els actors implicats i entrarem a tràmit el nou Codi 
de procediment penal. 

Revisarem les taxes judicials.

Proporcionarem els recursos necessaris per al control efectiu de 
l’acompliment de sentències, convenis i mesures de separació i divorci.

Crearem una comissió legislativa de control de les garanties processals, 
per assegurar que els judicis tinguin una durada raonable.

Reforçarem el sistema d’inspectors de justícia.

L’Administració assumirà els costos judicials dels usuaris en cas de 
perdre un litigi contra un particular.

Justícia
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Promourem que els alumnes disposin  
del nivell C1 d’anglès en acabar el batxillerat.

Implementarem l’obligatorietat de l’educació  
fins als 18 anys, confeccionant plans específics  
en l’àmbit professional per als estudiants que  
no optin al batxillerat.

Reconvertirem els patis de les escoles en espais sostenibles amb 
materials no agressius i respectuosos amb l’entorn natural.

Establirem el mateix preu de quota de menjador per a tots els usuaris, 
independentment de si tenen o no intoleràncies alimentàries.

Establirem programes de formació professional vinculats al teixit 
empresarial del país.

Assegurarem l’accés universal a internet i a la tecnologia.

Proporcionarem més recursos als centres d’ensenyament de català.

Establirem una assignatura obligatòria amb continguts d’economia 
social, emprenedoria, fiscalitat i accés al mercat laboral als primers 
nivells d’educació secundària.

Introduirem plans curriculars a les escoles bressol.

Farem que les beques i ajuts s’atorguin abans de l’inici de la formació.

Educació
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Ampliarem els criteris dels ajuts al lloguer  
per a l’emancipació dels joves i els acompanyarem 
en la compra del seu primer habitatge. 

Reforçarem la Taula nacional de joventut.

Actualitzarem els indicadors de l’Observatori de la Joventut.

Ampliarem els acords d’intercanvi internacional “Work and Holiday”.

Destinarem una partida específica per a la millora dels espais destinats 
als joves tutelats.

Establirem accions en xarxa amb les entitats socials que treballen 
per a la millora de l’atenció als joves en risc i amb addiccions.

Incrementarem la participació dels joves i dels tècnics de Joventut 
del país en les activitats i programes del Consell d’Europa. 

Desenvoluparem el Pla nacional de la joventut.

Farem la Llei de la joventut. 

Joventut
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Despenalitzarem l’avortament.

Legalitzarem la doble nacionalitat,  
tot limitant els drets polítics a la                    
residència legal i efectiva.

Canviarem la Llei qualificada del règim electoral i del referè-
dum per disposar d’un sistema més proporcional i representatiu.  
Obrirem el debat per a l’establiment de llistes obertes.

Modificarem la Llei qualificada de la nacionalitat reduint els terminis per 
ser andorrà a 15 anys, que podran ser discontinus.

Substituirem l’actual examen d’assimilació per obtenir la nacionalitat 
andorrana per una formació bàsica de seguiment obligatori.

Ampliarem els recursos d’habitatge d’Afers Socials perquè ningú en 
situació desfavorable hagi de viure en una pensió.

Més drets  
per a tothom
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Equipararem el temps de baixa pel naixement  
d’un fill als dos membres de la parella, amb especial 
atenció als progenitors amb discapacitat.

Ampliarem els recursos de les entitats socials defensores dels drets 
col·lectius, especialment les que defensen els drets de les dones, el 
respecte a la diversitat i la promoció de l’autonomia.

Redefinirem les funcions de la Secretaria d’Igualtat per evitar duplicitats 
amb l’Institut Andorrà de les Dones.

Reforçarem la formació continuada a tots els professionals implicats 
en l’atenció a les víctimes de violència de gènere.

Formarem més agents d’igualtat per a les escoles.

Ampliarem els recursos del Programa per a la promoció de relacions 
no violentes.

Acció per  
la igualtat
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Aprovarem la Llei d’accés universal, que facilitarà 
la inclusió de totes les persones en la societat en 
igualtat de condicions, així com la Llei de la garantia 
dels drets de les persones amb discapacitat.

Farem que la CASS cobreixi el 75 % dels recursos 
de suport imprescindibles per a les persones amb 
discapacitat.

Homologarem el carnet de discapacitat en l’àmbit internacional.

Agilitzarem els tràmits de reconeixement de la discapacitat i la  
incapacitació judicial.

Establirem uns criteris comuns entre la CASS i la CONAVA en l’avaluació 
del grau de discapacitat.

Promourem la formació en l’atenció a persones amb discapacitat 
entre el personal de l’Administració pública.

Crearem un programa d’informació per a persones amb malalties 
degeneratives greus.

Facilitarem crèdits tous per a la compra de recursos específics per a 
persones amb discapacitat.

Potenciarem la Federació Andorrana d’Associacions de Persones 
amb Discapacitat (FAAD) com a organisme interlocutor nacional i 
internacional en la defensa dels drets i les garanties de les persones 
amb discapacitat d’Andorra.

Desenvoluparem un nou reglament d’ajudes a l’esport inclusiu.

Acció  
inclusiva
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Revisarem i reestructurarem  
les funcions i l’organització del SAAS.

Dotarem l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell 
amb els recursos humans necessaris per millorar 
l’atenció sanitària.

Establirem les mesures necessàries per garantir la sostenibilitat de 
les pensions. 

Incrementarem els recursos del Pla integral de salut mental i addiccions 
(PISMA) amb especial atenció i seguiment del jovent en situació de risc.

Treballarem amb el Col·legi de Podòlegs perquè aquests professionals 
facin visites regulars a la gent gran als CAPs de les parròquies.

Establirem els acords necessaris amb el Col·legi de Psicòlegs i asso-
ciacions per a un treball de suport en xarxa que ajudi les famílies. 

Augmentarem les partides pressupostàries destinades a la formació 
continuada del personal sanitari.

Millorarem l’atenció a les famílies dels malalts que necessitin  
suport de cuidadors o requereixin desplaçaments internacionals.

Regularem l’ús del cànnabis medicinal.

Farem una enquesta de salut cada dos anys per avaluar l’atenció 
sanitària.

Salut  
i pensions
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Crearem una 13a paga, d’un import                             
fix, per a la gent gran que rep la pensió                      
de solidaritat.

Participarem en la construcció de nous centres sociosanitaris i pisos amb 
serveis integrats.Avaluarem les accions del Pla nacional sociosanitari per 
a la gent gran.

Dotarem el Servei d’Atenció Domiciliària amb els recursos necessaris 
per donar resposta a les necessitats creixents de la població. 

Promourem l’activitat esportiva de la gent gran.

Ampliarem els recursos mèdics i assistencials del programa Envelli-
ment saludable.

Potenciarem l’acompanyament de voluntaris per a les persones que 
requereixen suport emocional i combatre la solitud. 

Desenvoluparem un programa d’estimulació cognitiva per a la gent 
gran.

Acció per a  
la gent gran
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Mantindrem la gratuïtat de les línies de bus 
nacionals, incrementarem les freqüències de pas i 
establirem carrils prioritaris per  al transport públic.

Impulsarem la construcció d’un tramvia  
entre Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany,  
i treballarem amb l’estat veí perquè s’allargui 
fins a la Seu d’Urgell.

Implementarem el teletreball a l’Administració pública per reduir 
el trànsit rodat i, amb el mateix objectiu, l’incentivarem al sector 
privat.

Plantejarem noves línies de bus regular que no tinguin el seu origen 
o destí final a Andorra la Vella.

Donarem ple suport a l’arribada del ferrocarril al país.

Finalitzarem la variant de Sant Julià de Lòria i la desviació per accedir 
a Ordino des de la Massana. 

Acció per  
la mobilitat 
sostenible
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Implementarem les energies renovables  
al parc immobiliari facilitant la instal·lació  
de plaques solars, geotèrmia i altres  
energies verdes.

Vincularem el Pla Engega al desballestament 
de vehicles i el limitarem a utilitaris i vehicles 
d’empresa.

Incentivarem la construcció amb materials sostenibles i reciclables.

Promourem la creació de comunitats energètiques fomentant  
l’autoconsum compartit.

Farem que els pàrquings exteriors superiors a 60 places instal·lin 
pèrgoles fotovoltaiques.

Limitarem la instal·lació de plaques fotovoltaiques a terrenys d’unitats 
d’actuació ja desenvolupades per evitar l’impacte visual en el paisatge.

Estudiarem la viabilitat d’aprofitament de l’energia eòlica i de la  
biomassa.

Oferirem el Pla Renova per a la instal·lació de plaques solars a les 
teulades dels edificis.

Incrementarem la partida del Pla Renova per als edificis antics que 
es destinin a lloguer assequible.

Elaborarem un Pla nacional de l’aigua per evitar el malbaratament 
d’aquest recurs natural i garantir-ne la disponibilitat.

Estalvi  
energètic
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Promourem el turisme sostenible,  
que respecti l’entorn i el patrimoni natural,  
cultural i arquitectònic del país.

Dissenyarem una estratègia turística centrada a allargar les estades, 
per davant d’augmentar el nombre de visitants.

Diversificarem les campanyes d’Andorra Turisme perquè promocionin 
les set parròquies.

Defensarem la planificació per a la implementació dels objectius 
sostenibles globals de l’Agenda 2030.

Vincularem el Ministeri de Turisme al de Medi Ambient. 

Potenciarem els esdeveniments empresarials de valor afegit.

Treballarem perquè les campanyes d’Andorra Turisme tinguin en 
compte la petjada de carboni dels turistes i visitants. 

Turisme i
Medi ambient
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Elaborarem una guia de 1.000 paraules  
en català per als nouvinguts, que s’entregarà en  
el moment de formalitzar el permís de residència.

Convertirem el web agenda.ad en una aplicació dinàmica i actualitzada 
constantment.

Coordinarem els programadors culturals públics i privats per evitar 
la superposició d’actes similars.

Promocionarem els nostres artistes creant el Passi Cultural, per  
incentivar el consum de cultura al país.

Invertirem els beneficis de la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Au-
tor i Drets Veïns (SDAV) en els artistes del país i en la cultura nacional.

Dotarem el Departament d’Inspecció amb més pressupost per  
garantir que es respecta l’ús del català a les aules.

Promourem la rehabilitació d’edificis catalogats.

Fomentarem la declaració de l’escudella com a patrimoni cultural 
immaterial per la UNESCO.

Recuperarem el projecte del Museu Nacional.

Denominarem les línies nacionals d’autobusos “línies clípol”.

Vincularem la renovació del permís de residència a l’aprenentatge 
d’uns mínims de català. 

Vincularem la renovació del permís de residència a l’assoliment 
d’uns coneixements bàsics de català.

Acció per  
la cultura
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Fomentarem l’esport entre els infants  
per promoure els hàbits saludables des  
de la primera etapa de la vida.

Potenciarem les competicions esportives 
respectuoses amb l’entorn natural.

Renovarem el Comitè Olímpic Andorrà.

Ampliarem l’actual Programa esquí-estudi a altres disciplines esportives.

Transformarem l’Escola de Formació de Professions Esportives i de 
Muntanya (EFPEM) en l’Escola Andorrana de l’Esport perquè centra-
litzi totes les normatives i formacions.

Ampliarem els serveis del Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino 
(CTEO) per facilitar la formació educativa i la tecnificació entre els 
esportistes d’alt nivell. 

Millorarem el servei de medicina esportiva del CTEO.

Potenciarem el Centre Residencial en Alçada Medicoesportiu  
d’Andorra (CRAMEA).

Crearem la figura de l’educador esportiu amb la finalitat d’incidir,  
a través de l’esport, en el jovent en risc d’exclusió social.

Acció 
esportiva

PROGRAMA ELECTORAL 202340 41



Estem a favor d’un acord d’associació  
amb la UE que potenciï la nostra economia  
i la nostra cultura i garanteixi una qualitat  
de vida sostenible per a tots els andorrans.

Convocarem un referèndum per a 
la ratificació de l’Acord d’associació.

Potenciarem la diplomàcia internacional  
perquè les empreses del país puguin accedir  
a les oportunitats que ofereix el mercat mundial.

Informarem clarament de les oportunitats que ens ofereix Europa i 
de tots els aspectes de l’Acord d’associació.

Protegirem els nostres professionals liberals tal com ho fan els països 
membres de la UE.

Liderarem grups estratègics per a Andorra en els organismes inter-
nacionals dels quals formem part.

Promourem la participació d’Andorra en fòrums internacionals.

Promourem una millor coordinació entre el Ministeri d’Afers Exteriors 
i les delegacions internacionals del Consell General per assolir més 
incidència global.

Ampliarem els acords d’intercanvi amb l’estranger, tant en l’àmbit 
educatiu com en el laboral.

Un bon acord  
per a Andorra i
Acció exterior
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Modificarem la Llei d’arrendaments de finques 
urbanes perquè no es pugui discriminar un possible 
llogater pel fet de tenir un animal de companyia. 

Establirem una assegurança obligatòria per als propietaris  
d’animals de companyia.

Facultarem les clíniques veterinàries perquè valorin de forma indi-
vidual la perillositat de cada gos, deixant de banda l’estigmatització 
de la raça a què pertanyi.

Protegirem els gossos destinats a la caça i al treball.

Establirem un programa d’empatia envers els animals de companyia 
a les escoles.

Incrementarem l’import de les sancions fins a arribar a penes de presó 
en cas d’abandó, maltractament i mort de l’animal de companyia.

Limitarem la utilització d’animals com a reclam lúdic.

Reduirem la pirotècnia tradicional, tot fomentant alternatives res-
pectuoses amb la fauna i l’entorn natural.

Acció per  
als animals  
de companyia
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Fomentarem el consum  
de productes de proximitat.

Diversificarem el sector primari fomentant la implementació de 
nous cultius.

Impulsarem l’agricultura i ramaderia ecològica.

Impulsarem models de producció agrària i ramadera sostenibles, 
contribuint així al desenvolupament de l’economia circular i a la 
lluita contra el canvi climàtic. 

Reforçarem les polítiques de suport al sector agrari i ramader. 

Potenciarem la marca “Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra” 
com a referent de la nostra oferta gastronòmica.

Agricultura
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La Massana

PROGRAMA ELECTORAL 2023

Farem una vorera ininterrompuda entre la Massana i 
Arinsal, embellint tot el traçat perquè la ciutadania 
gaudeixi d’un passeig agradable.

Adequarem apartaments d’habitatge a preu 
assequible al Ribasol, destinant un mínim del 20 % 
del total a habitatge social.

Augmentarem la freqüència de pas de la línia de busos nacional L5 i 
afegirem una parada a Prats Sobirans i al Velvet d’Arinsal.

Construirem de nou la Casa Parramon per traslladar-hi el Ministeri de 
Finances i, a més, hi habilitarem un espai ciutadà, obert a tothom.

Millorarem la carretera d’accés a l’estació de Pal suprimint les corbes 
més perilloses.

Dotarem el Refugi del Comapedrosa amb els serveis necessaris per 
convertir-lo en una referència del sector al país.

Instal·larem passos de vianants generadors d’energia, que aprofiten el 
trànsit de vehicles.

1- Josep Fusté
2- Rebeca Roger

Suplent 1:
Laura Bragança (IND)
Suplent 2:
Manel Montoro (IND)
Suplent 3:
Francesc Guillén
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Escaldes-
Engordany

PROGRAMA ELECTORAL 2023

Ampliarem l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell 
amb un nou edifici que permeti disposar d’espais 
més amplis per millorar la qualitat assistencial.

Rehabilitarem la Borda Sabaté, a l’entrada de la Vall del Madriu, per 
fer-hi un espai naturocultural i ubicar-hi la seu de la Comissió de Gestió 
del Pla de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

Aprovarem un programa d’ajuts i subvencions per a la rehabilitació i el 
manteniment de bordes, parets de pedra seca i prats a Engolasters i a 
la Vall del Madriu.

Col·laborarem amb el Comú en els treballs de restauració de tres ponts 
de la parròquia declarats béns d’interès cultural: el pont de la Tosca, el 
pont d’Engordany i el pont dels Escalls.

Portarem a terme, juntament amb el Comú, la rehabilitació de l’edifici 
de l’antic escorxador per destinar-lo a espais per a activitats i entitats 
cíviques i culturals.

Promourem amb el Comú un edifici d’habitatges de lloguer a preu 
assequible.

Construirem un cementiri multiconfessional a la zona de la Plana.

Traurem els vehicles estacionats a la parcel·la que té arrendada el 
Govern davant l’edifici de la Policia i embellirem aquest terreny per 
fer-ne un espai d’interès públic.

Seguirem ampliant la xarxa de calor a noves zones d’Escaldes-En-
gordany, més enllà del Clot d’Emprivat.

Promourem activitats i campanyes a través d’Andorra Turisme amb 
l’objectiu de fer més atractiva la part alta d’Escaldes.

Marc Magallon
Laura Mas
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“Sigueu sempre molt feliços”, Ramon Vidal


