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a uns dies vaig assistir a Barcelona a una trobada de diferents
partits socialistes i socialdemòcrates en la qual es van debatre i
proposar solucions i mesures per
a diferents situacions complexes,
com ara la dels refugiats de Síria,
programes de desenvolupament
en territoris deprimits econòmicament i mesures de reactivació i
diversificació econòmica, especialment per a col·lectius amb majors dificultats.
Una vegada més, els diferents
partits de la família socialdemòcrata presents es van centrar a
treballar per la igualtat en tots
els àmbits (econòmic, social...) i
la tasca realitzada va estar focalitzada essencialment en qüestions humanitàries i, em permeto
dir, humanes.

Aquesta és (i ha estat també)
l’aportació que el PS ha fet a la
política del nostre país, realitzant propostes, obrint debats i
portes que difícilment s’haurien
traspassat sense el nostre treball. Només vull recordar algunes de les iniciatives més recents
presentades i que embranquen
perfectament amb la tradició i la
línia política socialdemòcrata esmentada anteriorment, com ara
la d’incrementar el salari mínim o
la de reduir a deu anys el període
de residència per obtenir la nacionalitat andorrana. I seguirem
treballant: en breu promourem
una proposició de llei d’impuls de
l’emprenedoria.

Pere López
Conseller general

Novembre 2015

Rebaixar a 10 anys l’accés a la nacionalitat:
una proposta integradora i de futur

E

l Partit Socialdemòcrata ha
presentat al Consell General
una proposició de llei mitjançant la qual es vol facilitar als
residents l’accés a la nacionalitat
andorrana. En concret, el text
preveu que els anys necessaris
per poder demanar el passaport
es redueixin dels vint actuals a
deu. La proposta demostra la
implicació de la formació en l’impuls de drets i llibertats per a
tots els ciutadans del Principat.
Tres són bàsicament les motivacions de la llei, com ha explicat
el president del Grup parlamentari mixt i conseller del PS, Pere
López. En primer lloc, afavorir
la integració dels residents, un
aspecte en el qual l’actual legislació presenta un balanç “clarament insatisfactori”. I és que la
dificultat per tenir la nacionalitat
també afecta la participació política i associativa de molts residents.

En segon lloc, complir les recomanacions internacionals. Fa anys
que a Andorra li piquen el crostó
des del Consell d’Europa amb diversos temes i un és aquest, tot
recomanant que només calguin
deu anys de residència per poder
demanar el passaport.
Per acabar, el PS també entén
que hi ha un motiu “polític”. En
aquest sentit, cal recordar que
el darrer cop que es va tramitar
una llei per aconseguir aquesta
reducció, la majoria de DA es va
negar ni tan sols a admetre el
text a tràmit. Durant el debat, el
cap de Govern, Toni Martí, es va
comprometre a tornar a portar
el tema al parlament abans del
final de la legislatura passada.
Promesa que, una vegada més,
no va complir. Des del PS s’espera que la postura favorable a
debatre l’afer es mantingui ara i,
per tant, la proposició sigui admesa a tràmit.
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Dolors Carmona: “Sense tenir un pla global
per a la capital, al final tot és tapar forats”
Quin balanç es pot fer del mandat?
Si parlem de projectes i de plans estratègics per tirar endavant la capital,
s’ha fet poca cosa. I el que s’ha fet,
en moltes ocasions, s’ha fet enrere.

Nom: Maria Dolors
Carmona Filella
Edat: 56 anys
Formació: diplomada en
magisteri i llicenciada en
pedagogia
Professió: directora Escola
Andorrana de batxillerat
Experiència política: 3 anys de
consellera al Comú d’Andorra
la Vella i 1 any de secretària
d’Estat d’Educació

La parròquia està millor o pitjor que fa quatre anys?
Fins i tot, pitjor. A molts barris cal
un canvi d’imatge i un manteniment adequat. S’han fet petites
millores però sense un pla global
i, al final, tot és tapar forats. No es
veu una línia d’actuació.
Es pot potenciar l’avinguda Meritxell?
Si tenim en compte que la part alta
i la baixa són realitats diferents,
la solució no és fàcil. Cal millorar
una cosa bàsica com la imatge
de la parròquia. No es veu neta,
fresca ni tampoc acollidora, sigui
pel paviment o pels equipaments.
Resolent això ja guanyaríem molt.
Tampoc té sentit comparar-la amb
altres parròquies sinó cercar els

punts forts per poder oferir quelcom atractiu i diferent.

“Hem de ser atractius
tant per als turistes com
per als que hi vivim”
I a la resta de la parròquia?
Cada barri té la seva identitat i requereix intervencions i estratègies
diferents. A part d’embellir Meritxell, les altres zones comercials
i els barris es mereixen atenció.
Hem de ser atractius tant per als
turistes com per als que hi vivim.
Santa Coloma està abandonada?
Darrerament, sembla que s’estan
fent coses però els veïns se senten
menystinguts i no sempre s’han
escoltat les seves demandes. Encara hi ha zones amb les voreres
trencades. Santa Coloma es mereix una imatge i uns serveis propers als ciutadans.

Cèlia Vendrell: “Amb el projecte de Vivand
el que volem és que decideixi el poble”
Quin balanç es pot fer del mandat?
L’objectiu ha estat reduir deute.
D’inversions, poques, només la part
alta de Carlemany, el desmunt del
terreny al costat de l’hospital, que
venia del mandat anterior, i quatre carrers enquitranats. Tot just
han fet Vivand i ja està. Han reduït
costos de funcionament a costa de
treure la complementària, la mútua dels urbans i estalviant en coses tan insignificants com no pagar
més la font d’aigua als treballadors
del Comú.
Vivand és una bona idea?
Des del primer dia, pensem que és
un bon projecte. També hem dit
que la manera de fer ha estat desastrosa. S’ha faltat al respecte i
s’ha menyspreat els ciutadans que
tenien neguits.
Què proposeu?
Volem que decideixi el poble. Farem reunions amb tots els sectors
de la parròquia per veure si es vol
realment o no Vivand. I si no s’ex-

treu una conclusió franca, farem
una consulta.

“Em dol no tenir una
aigua bona a Escaldes”
Què ha fallat amb la crisi de
l’aigua?
Qualsevol companyia que subministra aigua a una població ha
d’anticipar-se al futur, definir objectius, establir accions, preveure
situacions crítiques. Capesa necessita tenir en plantilla un enginyer.
El Comú, que té la competència de
captar, tractar i distribuir, s’ha desentès de l’obligació.
Per què presentar-se de nou?
A Escaldes-Engordany es poden fer
moltes coses. Per començar, amb
l’aigua. Em dol que el Comú no sigui conscient de les competències
que té. L’aigua termal també és la
gran absent de la nostra parròquia.
Quin despropòsit quan es ven Escaldes com la ciutat de l’aigua.

Nom: Cèlia Vendrell Serra
Edat: 45 anys
Formació: enginyera superior
en medi ambient
Professió: empresària
Experiència política: 4 anys
de consellera al Comú
d’Escaldes-Engordany
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Rossend Areny: “És molt urgent que es
faci un replantejament de Naturlàndia”
Quin balanç es pot fer del mandat?
Pobre en la gestió, on no m’han
deixat participar, però ric políticament. M’he trobat amb situacions
que m’han fet evolucionar com la
crisi dels sous, contractacions a
dit o el tema de les targetes, així
com amb haver-me d’espavilar per
aconseguir informació.

Nom: Rossend Areny Navarro
Edad: 38 anys
Formació: llicenciat en filologia hispànica i màster en
relacions transfrontereres
Professió: mestre
Experiència política: 4 anys
com a conseller al Comú de
Sant Julià de Lòria

“El 75% de les
despeses de les
targetes jo mai les
hauria carregat als
comptes públics”
I per la parròquia?
M’he sentit útil quan he pogut donar
la meva opinió. Així he fet la tasca de
transmetre la poca informació que
podia tenir a la ciutadania.

La parròquia està millor que fa
quatre anys?
No. Hem passat de 17 a gairebé 25
milions de deute. Som l’únic Comú
que l’ha incrementat. Físicament,
s’han fet coses com el passeig del
riu o la política de fires que s’haurien fet fos quina fos la majoria. El
balanç és pobre.
Què s’ha de fer amb Naturlàndia?
Ara genera dos milions d’euros de
dèficit anuals al Comú. No funciona.
Les infraestructures s’han d’aprofitar, cal trobar una alternativa que no
es pot dir fins no tenir les dades reals de la situació financera. Tancar-la
no, però és urgent replantejar-la.
La darrera polèmica ha estat la
de les targetes...
A part de les que es poden atribuir a
Naturlàndia, el 75% de les despeses
jo mai les hauria carregat als comptes públics si fos cònsol. I 4.000 euros encara estan per justificar.

Joan Sans: “S’ha reduït endeutament anant
en contra del benestar de la parròquia”
Quin balanç es pot fer del mandat?
Ha estat gris i de poca feina. Sense projecte. S’ha anat improvisant
i en cap moment s’han definit objectius en àmbits com comerç, turisme o urbanisme sempre amb
l’excusa del redreçament de deute.
L’única gran inversió és la de Prada
de Moles, que està mal plantejada.

“L’acord amb Saetde
és joc brut i paper
mullat”
Encamp està millor que fa quatre anys?
Està pitjor. Per exemple, comercialment no ha avançat i hi ha
mancances que no s’han sabut solucionar més enllà de donar una
subvenció a l’associació.
Reduir el deute ha estat l’excusa per no fer coses?

Les fórmules que s’han utilitzat van
contra el benestar de la parròquia.
S’han perdut serveis com el bus intern sense que ens hagin donat alternatives. Malament si aquesta és
la gran gestió. I després s’ha anul·
lat gairebé al 100% les inversions
i també el manteniment, cosa que,
com s’ha vist amb la teulada del
Complex, ha provocat problemes.
L’última polèmica és l’acord
amb Saetde?
El projecte presentat és bo però es
demostra que el Comú no ha estat
capaç de millorar les relacions amb
l’empresa. Ara fan aquest acord
que és un joc brut i paper mullat ja
que no se sap com es desenvoluparà ni tècnicament ni jurídicament.
Per què es torna a presentar?
L’experiència ha estat grata i la feina que hem fet defensant els interessos de tots els ciutadans fan
veure que hi ha una manera diferent de fer política, en benefici de
tots i no només d’uns quants.

Nom: Joan Sans Urgell
Edat: 40 anys
Formació: llicenciat en filologia
Professió: cap del Servei de
Política Lingüística
Experiència política: 4 anys de
conseller al Comú d’Encamp
i, prèviament, director de
Promoció Cultural i Política
Lingüística
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Editorial
Fa set mesos el PS afrontava unes
noves eleccions generals, encapçalant la coalició Junts. Tinc molts
bons records del treball intens que
es va iniciar al setembre del 2014
fins a final de la campanya i del
dia de les eleccions, l’1 de març.
Però, especialment, hi ha un moment que em fa sentir orgullós
d’haver format part d’aquells intensos dies: l’acte central de campanya de Junts a Encamp.
Aquell dia vam aconseguir omplir
les grades del Complex Esportiu,
amb capacitat per a 400 persones.
I quan tots els 52 candidats vam
pujar dalt de l’escenari l’instant va
ser realment màgic.

I és que la nostra visió de la política permet desenvolupar, creure i
defensar un projecte de país basat
en l’equilibri de l’economia i en el
benestar de les persones. I ho fem
potenciant el treball en equip, el
desenvolupament personal i polític, i creant un bon clima de confiança de les persones que com-

partim el projecte, tant en l’àmbit
nacional com parroquial.
Un projecte al qual t’hi pots sumar
si tens inquietuds i et preocupa el
futur del nostre país.

David Rios
Primer secretari

La nostra tasca al Consell General
ls consellers generals del PS
acumulen 9 mesos de treball
intens al parlament. Tasca marcada per l’afer BPA però que ha
anat més enllà, defensant la necessitat d’avenços socials, com
l’increment del salari mínim.
En el cas BPA, el PS ha estat a
l’alçada de les circumstàncies,
primer votant la Llei de mesures
urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució
d’entitats bancàries. El text era
l’única opció –tenint en compte la
situació de l’entitat i sense perjudici dels motius que la van provocar– per evitar una liquidació judicial que hauria suposat un greu
perjudici a clients, proveïdors i
treballadors.

El PS també va proposar una comissió d’enquesta per analitzar
les causes de l’afer. El Consell,
però, va optar per la Comissió
especial de vigilància i prevenció
de risc per a l’estabilitat financera, òrgan on s’ha participat activament. Malauradament, la feina
s’ha vist dificultada per les traves
des del Govern per obtenir informació.
També s’ha abordat aspectes socials clau com el salari mínim.
En el Debat d’orientació política es va presentar una proposta
que demanava incrementar-lo, el
2016, fins al 50% del salari mitjà i que a final de legislatura se
situés en el 60%. Així s’assoliria
el que reclama la Carta social eu-

ropea, tot tenint en compte que
l’incompliment d’aquesta disposició ha estat assenyalat des del
Consell d’Europa. La mesura no
només ajudaria els assalariats
sinó també els beneficiaris de les
prestacions socials que es determinen en base a aquest import.
Els vots contraris de DA van tombar la moció, malgrat que el cost
per a les arques públiques seria,
segons el mateix Govern, tot just
400.000 euros. O, com va apuntar Pere López, “l’equivalent a
0,25 rotondes”. Des de l’executiu
no es nega que cal pujar el salari
mínim però es vol fer massa lentament, si es té en compte que
l’actual és insuficient per viure
dignament.

Comparteix un projecte de progrés per a Andorra. Omple i envia aquesta butlleta a:
Partit Socialdemòcrata, c/ Prat de la Creu 59-65, esc. A, AD500 Andorra la Vella
Em vull afiliar
Vull col·laborar com a simpatitzant

www.psa.ad
psa@psa.ad
Tel. 805260
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