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Ponència pel 8è Congrés del partit social demòcrata del 03 de març de 2007 

 
Introducció i exposició dels motius:  
M’agradaria que es tingués en compte que el meu lloc de treball i l’empresa que m’ocupa estan supeditats 
a la legislació d’establiments financers... 
 
Hem de guanyar les eleccions, hem d’anar a governar per moltes raons i per totes les reivindicacions que 
el partit Socialdemòcrata d’Andorra ha aportat des de la seva existència i perquè estem convençuts que la 
nostra sensibilitat i els continguts que representem portats a la pràctica milloraran el dia a dia en el nostre 
país i el convertiran, si més no, en políticament respectable que és el que nosaltres desitgem. 
 
Això no serà possible només en els continguts, les idees, les voluntats, sinó que s’haurà de dur a la 
pràctica amb les persones que creiem i que sabem que no ens permetrien fer allò que estan fent els que 
ens governen actualment i que estaríem obligats a posar en pràctica la nova inèrcia tal com nosaltres 
l’entenem i tal com aspirem els afiliats i simpatitzants d’aquest partit. 
 
L’elector també ho ha de creure això, i ha de creure en les persones de la socialdemocràcia, o amb els 
socialistes, o amb l’esquerra actualitzada, la d’avui, la nostra, la que nosaltres representem, la que 
defensem i la que les persones que dirigeixen el partit proclamen dia a dia. 
 
El que no entén l’elector, ni jo, i segurament molts dels afiliats tampoc, és com és possible que el Partit 
Socialdemòcrata per cobrir els 2 càrrecs d’un estament oficial en el què estem representats l’INAF 
(Institut Nacional Andorrà de Finances) no siguin afiliats al partit i que es permetin fer ostentació 
d’aquest fet, com podem esperar que els quasi o més de 400 afiliats i simpatitzants (inscrits) al PS no se 
n’hagin trobat dos amb un perfil adequat, per cobrir aquests dos càrrecs, quan el perfil més important és 
que fossin del partit. 
 
Com es van escollir, no ho sé. 
Com els van designar, no ho sé. 
La pregunta de l’elector i la de molts de nosaltres és com anirem a governar els homes i les dones 
d’aquest partit, si per escollir dues places a INAF hem d’anar a buscar les persones fora del partit, AIXÒ 
SÍ QUE M’AGRADARIA QUE ENS HO EXPLIQUESSIN. 
 
Hem de guanyar les eleccions, hem d’aconseguir governar per salvar el país del que està vivint, hem de 
crear les millors condicions per fer-ho. 
 
Proposta de resolució: 
 
Proposo que l’executiva creï un protocol de designació de representacions que estiguin aprovades 
per la directiva, aconseguint així transparència, imatge i eficàcia. 
 
 
 
 
 
PACO RUANO 


