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                                                                                PONÈNCIA                   

Ara toca fer un pas més endavant  
 

 

Us he presentat aquesta ponència, ja que ara fa uns tres  o quatre 

anys em va tocar anar a representar el partit amb l’aleshores, 

president del partit i company Albert Salvadó, a unes taules de 

treball d’ajudes humanitàries internacionals dels ajuntaments del 

PSC a Sant Boi.  
 

En aquestes taules de treball es tractava d’anar un pas més 

endavant amb les aportacions del 0,7% dels pressupostos que es 

donen en ajudes humanitàries, la qüestió era de superar aquesta 

barrera del 0,7% que ja donaven, i demanaven als ajuntaments i 

alcaldes socialistes catalans que arribessin a l’1% del pressupost, 

que molts ja donaven i fins i tot n’hi havien alguns que superaven 

aquesta xifra. 

 

Estic convençut que accions com aquestes són les que hem de 

mirar de tirar en davant . 

 

Fem un pas més endavant en matèria d’ajudes humanitàries!!!      

 

 



 

C/ Verge del Pilar, 5,  3-1, Escala B,  AD 500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra) 
Tel: + (376) 805 260  -  Fax.:+ (376) 821 746  -  E-mail:  psdandorra@gmail.com  

www.psa.ad – www.jaumebartumeu.ad 

 

 

 

Durant aquest darrer mandat comunal, en què estem arribant a la 

seva recta final, als dos comuns que l’electorat ens va donar 

l’oportunitat de governar, ha quedat ben demostrat, per si algú en 

tenia dubtes, que nosaltres, els SOCIALDEMÒCRATES, sí que 

sabem fer polítiques SOCIALS. 

 

Andorra i a Encamp hem tirat endavant polítiques d’habitatges 

socials, una residència, menjadors per a la gent gran, guarderies, 

etc. 
 

A les properes Comunals que ja tenim molt properes estic segur 

que podrem demostrar-ho en altres comuns fent aquestes 

polítiques socials que és més que evident que el país necessita i 

que des d’un Govern liberal mai s’aproparà, per molt que ho vulguin 

dissimular. 
 

Aquest govern liberal amb tots aquest anys de desgovern i nul·la 

política social tan sols dóna el 0,6% del pressupost. 

 

Em pregunto: 
 

Cal fer el ridícul per només un 0,10%? 

Quant  deu representar? 
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Estic convençut que ara toca fer un pas més endavant amb 

aquestes ajudes humanitàries. 

 

És per això que en la meva ponència, us demano que fem aquest  

pas més endavant i que als nostres programes electorals de les 

properes comunals 2007 figuri aquesta dotació del 0,7% per a 

ajudes humanitàries internacionals. 
 

 

 

 

  

                    Gràcies,  

                                                                                 Josep Vila Circuns 


