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La	  redacció	  dels	  programes	  electorals	  
comunals	  
Ponència	  presentada	  al	  Congrès	  del	  Partit	  
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COMITÈ	  LOCAL	  D'ORDINO	  

EXTRACTE	  

En	  una	  línia de novetat i renovació, afavorint la participació de la militància i 
apropant la nostra política a la ciutadania, el Comitè Local d’Ordino presenta 
aquesta ponència  amb l’objectiu de canviar la manera de fer els programes 
electorals comunals per tal d’ assegurar a totes les parròquies un programa 
modern i “personalitzat” amb el qual els ciutadans podran identificar-se	  
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PONÈNCIA SOBRE LA REDACCIÓ DELS PROGRAMES ELECTORALS 
COMUNALS 

El proper mes de desembre viurem unes noves eleccions comunals. Després 
dels resultats obtinguts en les passades eleccions generals, totes i tots som 
conscients de la importància de reinventar-se, qüestionar-se i modernitzar-se. 
“Necessitem cares noves” és la frase que més s’ha sentit aquests últims 
mesos. Des del Comitè local d’Ordino pensem que no només necessitem cares 
noves sinó que també necessitem noves maneres de treballar.  

També pensem que aquests darrers anys, hem vist la participació dels afiliats 
disminuir considerablement en la vida del partit. No hem sabut potenciar el 
debat, el diàleg i la participació de la militància. Pensem que una manera de 
motivar els militants és fent-los participar en la redacció d’un programa on 
poden “dir la seva” i que podran defensar de manera més sincera els dies de 
campanya. La idea és creure en el nostre “producte” per “vendre’l” millor ja que 
és el fruit del nostre treball. 

Avui, després d’una llarga reflexió, volem presentar aquesta ponència que, al 
nostre entendre, va en una línia de novetat i renovació, afavorint la participació 
de la militància i apropant la nostra política a la ciutadania. El nostre objectiu és 
canviar la manera de fer els programes electorals comunals per tal d’ assegurar 
a totes les parròquies un programa modern i “personalitzat” amb el qual els 
ciutadans podran identificar-se. 

I. situació actual 

És evident que cap parròquia s’assembla a una altra. Totes tenen les seves 
especificitats. La gestió comunal no és l’únic tema que ens ha de preocupar en 
unes eleccions comunals. I si bé, la gestió d’un comú pot ser un punt comú a 
totes les parròquies, és evident que la gestió dels problemes comunals ha de 
ser diferent, adaptant-se a les necessitats de cada parròquia.    

Aquestes particularitats parroquials s’han de reflectir en un programa electoral. 

 

 

 

 

 

 

 
	  

Programes	  “Eleccions	  comunals	  2007”	  
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Al llegir els programes del 2007, és molt difícil identificar quin és el de cada 
parròquia. Tots els nostres programes comunals eren molts semblants, massa. 
És cert que hem de seguir una línia de partit, però també hem de ser més 
“personals” més “parroquials” a l’hora de dibuixar un programa comunal. I 
també és cert que els nostres programes del 2007 eren pocs diferenciables tant 
en el fons com en la forma. 

Vàrem presentar uns programes difícilment diferenciables i amb 10 punts de 
treball idèntics per cada parròquia sense mai fer referència al nom de la 
parròquia: 

1. Reptes d’Andorra 
2. Paper dels comuns 
3. Governar amb valors 
4. Polítiques transversals 
5. Serveis socials 
6. Finances comunals 
7. Habitatge 
8. Serveis públics 
9. Administració pública 
10. El futur: el benestar de les persones   

 
La dificultat de diferenciació comença amb els 10 títols idèntics en tots els 
programes. En cap moment l’elector pot trobar de forma directa un punt 
parroquial que el preocupi més que un altre. Aquest fet dificultat l’apropament a 
les nostres polítiques i l’ identificació ciutadana amb un programa polític 
comunal.   

També és evident que els programes han de seguir una mateixa línia política, 
una mateixa ideologia i s’ha de vetllar per que aquesta estigui reflectida en 
cada una de les nostres propostes. Per tal d’assegurar el seguiment de la 
nostra línia política, pensem que cal la creació d’un comitè de redacció de 
programes encarregat de validar les propostes. 

Per tant, no hi ha cap dubte que una part comuna s’ha de retrobar en els 
programes. Però si volem estar a prop dels electors, si volem mostrar que els 
problemes de les ciutadanes i ciutadans de cada parròquia també són els 
nostres problemes, aquesta part hauria de ser la més important del programa 
comunal. 
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II. Què diuen els nostres estatuts? 

Abans de proposar qualsevol canvi, hem analitzat els nostres estatuts per 
reforçar la nostra ponència segons els articles que regeixen el nostre partit. 

En l’article 3 dels estatuts, podem llegir que l’organització del partit “s’inspira   la 
democràcia com a forma de participació dels afiliats i afiliades en la vida del 
Partit”, aquesta és una de les frases que inspira la nostra proposta. Pensem 
que una de les formes de participació dels afiliats és la redacció de programes 
electorals. També relacionem aquesta proposta amb “ l’autonomia dels seus 
òrgans, dins la competència estatutària de cadascun d’ells” ja que un Comitè 
local és un òrgan de participació i treball. Per tant, pensem que aquest ha de 
tenir l’autonomia suficient per decidir del contingut de part dels programes 
comunals, sempre i quan segueixi la línia política del partit.  

L’article 38 dels estatuts diu: “El Comitè Local és el canal habitual a través del 
qual els afiliats intervenen, entre congressos, en la discussió dels documents i 
programes i participen en l’adopció de les decisions polítiques i on decideixen, 
dins els límits marcats per l’ ideari i la línia programàtica del Partit, la política 
més adient en el respectiu àmbit d’actuació territorial.” Queda clar en els 
nostres estatuts que el Comitè local té com a deure participar en la redacció 
dels programes. 

Val a dir que els estatuts no contemplen en cap article l’estructura d’un 
programa electoral ni l’existència d’un comitè de redacció de programes. Per 
tant, aquesta ponència pretén aportar un punt nou en els estatuts del partit, un 
punt que va en una línia de renovació però sobretot, de participació i de 
democràcia. Hem de fomentar la participació dels afiliats i això passa per 
donar-s’hi més responsabilitats a l’hora de preparar un programa i per respectar 
al màxim les propostes fetes per cadascú. Per arribar a tal resultat, és 
important que el comitè de redacció de programes confiï en les propostes dels 
diferents comitès locals i respecti el seu treball i les seves propostes sempre i 
quan vagin en la línia del partit.  (art.3 dels estatuts: el respecte a la llibertat de 
consciència, al lliure pensament i a la lliure expressió de cadascun dels afiliats i 
afiliades sense més limitacions que el respecte a la declaració de principis i els 
objectius del Partit. La llibertat de discussió i d’expressió serà absoluta a tots 
els nivells del Partit).  

El comitè de redacció de programes assumiria la tasca de redactar el tronc 
comú dels programes comunals. 
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III. Què podríem canviar? 

Pensem que en unes eleccions comunals, l’elector mirarà quines propostes 
l’afecten directament i quines solucions poden millorar el seu dia a dia. L’elector 
comunal es vol sentir escoltat i entès. És per això que la nostra proposta de 
programa ha de girar directament al voltant de l’elector, ell ha de ser el centre 
de la nostra política comunal. I aquesta ha de ser la part  més important del 
programa comunal, la part majoritària. L’elector s’ha de poder projectar en un 
futur proper llegint el nostre programa, ha de poder veure que els temes que el 
preocupen, també ens preocupen a nosaltres i que li proposem unes solucions. 

Pensem doncs, que un programa comunal hauria de tenir aproximadament un 
40% de part comuna (part que trobaríem en tots els programes i redactada pel 
comitè de redacció de programes) i un 60% de part específica (part centrada en 
la parròquia, en els problemes específics que no es troben en les altres 
parròquies i redactada pels diferents comitès locals). És evident que existeix la 
possibilitat que certes parròquies hagin de treballar alguns punts comuns 
conjuntament ja que alguns dels problemes d’una parròquia poden ser 
compartit amb una altra (Vallnord, La Vall de Madriu...). Aquí els comitès locals 
implicats hauran de fer el possible per tractar aquest temes conjuntament per 
tal de presentar una mateixa proposta.  

Per tant, és necessari un treball important dels comitès locals qui són els que 
millors coneixen la seva parròquia. Aquests haurien de treballar sobre la part 
específica del programa que presentaria a la ciutadania en unes eleccions 
comunals. Serien els responsables de portar al comitè de redacció dels 
programes unes propostes de programes treballades en una línia política 
marcada pel partit. Per això, és imprescindible que l’estructura d’un programa  
comunal quedi reflectida en els estatuts així com les responsabilitats assumides 
per cada òrgan del partit. Val a dir també que el treball proposat no pot 
començar un mes abans de les eleccions i que, per tant, el proper Comitè 
executiu s’hauria de comprometre en publicar aquest punt el més aviat possible 
en els estatuts. És important que tothom tingui clar la feina a fer, com fer-la i qui 
ha de fer que.  

Per acabar, la nostra intenció no és la de afegir feina a cap Comitè local o 
obligar a ningú a redactar els programes d’una manera imposada. La nostra 
voluntat és donar a cada Comitè local la possibilitat d’implicar-se més o menys 
en la redacció dels programes comunals i que aquesta, estigui respectada al 
màxim. Per tant volem que la nostra proposta sigui oberta i adaptable a cada 
Comitè local.   
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IV.  PROPOSTA 

S’encomana al comitè executiu que impulsi  la creació d’un Comitè de redacció 
de programes que s’encarregui de la redacció del tronc comú dels programes 
comunals i que validi les propostes específiques redactades pels comitès locals 
fins a un màxim d’un 60% del programa.  

Finalment i, per tal de donar compliment a tot el que ha quedat exposat al llarg 
d’aquesta ponència proposem la següent modificació estatutària: 
 
S’afegeix un nou article als Estatuts del PS amb el redactat següent: 

“Article 41 bis 

El redactat dels programes comunals es realitzarà dins els límits marcats per 
l’ideari i la línia programàtica del Partit. 
 
La redacció dels programes comunals estarà composada per una part comuna i 
una part específica. La part comuna representa el 40% de la redacció i 
consisteix en un tronc comú igual per a totes les parròquies. La part específica 
representa el 60%, està preparada i redactada per cada un dels comitès locals i 
fa referència a totes aquelles qüestions que afectin i siguin pròpies del 
respectiu àmbit territorial. 

El Comitè local de cada parròquia s’encarregarà d’elaborar i redactar la 
proposta de programa corresponent i en donarà trasllat al Comitè de redacció 
de programes per la seva validació.”. 

 

Ponència redactada pel Comitè Local d’Ordino – juny 2011 

 

	  


