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Qui som? Que proposem? Quines són les nostres accions? Són preguntes a les quals 
volem donar resposta amb la creació de Joventut Socialdemòcrata d’Andorra (JSA). 

No concebem la nostra existència sense el nostre nom, aquell que ens personalitza, que 
ens fa d’alguna manera únics. De la mateixa manera, la nostra voluntat, des dels joves 
socialdemòcrates, és reconvertir, reconduir i reestructurar la comissió de joves, amb un 
nom propi, que ens diferencií. Es tracta de donar-nos vida, de fer camí amb total llibertat 
i autonomia. També per responsabilitzar-nos de les nostres accions, per donar-nos un 
nou impuls i regalar a les futures generacions un espai de llibertat política i militant on 
es sentin còmodes, amb joves de la seva edat, amb inquietuds similars, amb objectius 
comuns. 

Assolir aquesta autonomia ens permetrà construir quotidianament un projecte de 
societat sinònim d’Igualtat i de Justícia Social. No ens resulta fàcil explicar els nostres 
somnis en poques paraules. Però la nostra ambició és que cada cop més joves, 
estudiants, assalariats, joves en buscar de feina, trobin a la JSA un espai polític de 
debat, d’expressió i d’acció. La nostra imatge ha de ser la diversitat perquè sabem que 
ens enriqueix. Perquè Andorra és diversa. Aspirem a defendre i a representar a tots 
aquells que son ciutadans (per nosaltres són andorrans) d’aquest país, tinguin 
l’ascendència que tinguin. Quanta més gent participi en la nostra democràcia, més rica 
serà, quants més joves participin, més la nostra societat canviarà. Es per això que des 
de la JSA no acceptem l’abisme que separa les joves generacions de la política. S’ha 
de lluitar contra l’egoisme i l’individualisme que neixen del liberalisme. 

Sabem que la Joventut és d’esquerres per natura. A nosaltres de convèncer que 
solament la política permet canviar la societat i trencar amb el que està establert. 
Aquesta voluntat de canvi es torna tant més primordial quan sabem quants anys la dreta 
porta al poder. Hem de reiterar a tots els joves i no tant joves el rol de la política i el 
missatge socialdemòcrata: transformar la societat per combatre les desigualtats, destruir 
la política liberal individualista reafirmant els nostres valors. Desitgem contribuir, 
implicats amb força i entusiasme, a la lluita la igualtat, la llibertat i la transformació social. 
Es per això que presentem la proposició de resolució: volem tenir el nostre paper 
autònom donant vida a la JSA”. Gràcies a tots de part de la Comissió de Joves. 

Transacció 

Al final quedava: “donant vida a la Joventut Socialista Andorrana i en aquest sentit es 
crea una comissió de treball ad hoc que proposi: les bases del protocol entre PS i JSA 
per a la participació del PS al finançament de la JSA 

un carta dient que ens apuntem en algunes comissions, si aquesta vegada hi ha algú 
que es vulgui apuntar a aquesta comissió ad hoc que ho faci, intentarem treballar bé i 
dins del que es pugui ràpidament per poder fer una proposta socialdemòcrata sobre 
l’habitatge. 

Transacció 

S’elimina “d’aquí a octubre i quedaria: “Constituir una comissió ad hoc sobre el problema 
de l’habitatge que organitzi un procés de debat el més ampli possible amb l’objectiu de 
preparar una proposta concreta de política d’habitat del Partit per a incorporar-la al 



programa de les eleccions general i, a més a més, que pugui servir de guia d’actuació 
per les administracions comunals regides pel PS” 

 


