
Ponencia “Decàleg d’idees socialdemòcrates per Andorra 

Us presento aquesta ponència com aquelles idees que un militant d'un Partit 
Socialdemocràta no voldria o, millor dit, no ha de renunciar. En el càs del nostre pais, 
crec que podrien servir de base, en un moment donat, com temes més profunds a 
treballar  aixi com de font per formar part d'un programa electoral de cara a les 
comunals o a les generals. 

Aquestes són: 

1.- Model de Pais, Inversions i Medi ambient. 

Prou del "Andorra, s.a." Stop  a l'excés de construcció (i especulació) que s'observa al 
pais. Declaració dels bens immobiliaris i mobiliaris a l'entrada i sortida de qualsevol 
càrrec públic. Gran plà d'Inversions estructurals per Andorra: Millora general de moltes 
façanes i paissatge urbanístic. Polítiques decidides per la protecció del nostre Medi 
Ambient: Montanyes, Valls, Rius, etc. Mà estesa per treballar conjuntament amb 
qualsevol organització ecologista. Plà especial de residus (exportació dels mateixos -
acord seriós amb algún País veí- previ reciclatge dels mateixos i promoure els recursos 
econòmics que calguin sense caure en inversions faraòniques ni sostenibles en el temps. 

2.- Educació. 

L'Educació ha de ser un dels eixos principals de qualsevol proposta electoral del nostre 
partit. Parlem d'Educació amb més recursos, professors millor preparats via cursos de 
formació i pedagogia constants, i més ben pagats. S'ha de recuperar el prestigi de la 
labor social del Docent. L'Escola Andorrana com a mirall de tota la societat i model per 
altres escoles europees. Uniformitat gratuïta per tots els nens i nenes. En aquest contexte 
d'afavoriment de l'escola pública, acotar les polítiques de l'escola privada a unes 
directrius comunes d'ensenyament. 

3.- Món Laboral. 

Assumir que el Mercat laboral no és rigid "per se" facilitant l'entrada i sortida del 
mateix (i més en un pais com Andorra, terra de fronteres i de pàs) però sempre 
negociant unes contraprestacions en general o concretes com poguin ser més dies de 
cobertura de la Cass en càs de desocupació (30 dies), parlar d'un periode raonable d'atur 
en càs de pèrdua involuntaria del lloc de treball, etc. En el tema de la prevenció i 
seguretat laboral, duplicar l'actual número d'Inspectors de treball i plantejar una Llei de 
Sinistralitat i Prevenció Laboral amb fortes sancions per dues bandes. Idea 
d'Accidentalitat mínima. Campanyes en aquesta línia. Gran pacte amb els Empresaris de 
l'Hosteleria i del Comerç per la Formació (impulsada pel Govern) per tenir una menor 
rotació, millor atenció al client i, en definitiva, millor qualitat de servei. 

4.- Català. 

Decidit impuls del Català a Andorra. Exàmen, a l'any d'estada al Pais, del nivell A (75% 
de la valoració del mateix és oral) en la línia del SPD alemany amb les persones 
arrivades a aquell pais desde fà 2 anys, per seguir renovant la residència. Cursos de 
formació a les empreses d'Hosteleria i Comerç pels empleats/des, pagats pel Govern (i 



dins de l'àmbit laboral). Respecte sempre als altres idiomes universals que és parlen: 
castellà, francès, portuguès, etc. 

5.- Residents/es. 

Llei de que els Residents/es amb 10 anys al Pais poguin votar a les eleccions comunals 
en una constant aplicació amplia (fer consultes populars sobre temes importants) de 
l'idea de la democràcia participativa. Política seriosa d'Integració. Mà dura contra els 
maltractaments de qualsevol tipus. Ampliar l'actual Unitat professional d'atenció i ajuda 
a les víctimes d'aquests abusos. 

6.- Ciutadania i Ong's. 

Frè immediat a qualsevol acte de violència gratuïta dins de la nostra societat via una 
Llei de Seguretat ciutadana i Vial. Prohibició de qualsevol estètica amb simbologia 
nazi-feixista de cap tipus. "Tolerància cero" en els excessos de conducció. Cotxes amb 
cilindrades de 1.8 CV no permesos fins els 21 anys. Campanyes intensives a les escoles 
sobre aquest punt i les drogues. Policia fixa i constant a les sortides-matinada dels locals 
d'esbarjo i autocars de nit (clipol) per la gent (jove o no) que el volgui utilitzar en el cap 
de setmana. Potenciació del Voluntariat Social a les Ong's del Pais. 

7.- Codi Civil. 

Creació i manteniment d'un Registre de Parelles de fet als Comuns per cuestions de 
notari, Seguretat social (CASS), demostració de convivència a efectes d'herència, etc. i 
una Llei d'Adopcions de menors a Andorra.  

8.- Economia. 

Fí de l'etiqueta de Paradís fiscal i encaix definitiu a Europa. Aixecament del secret 
bancari. Creació d'un sistema tributari directe homologable en els seus principis a 
qualsevol altre estat europeu. Control molt més acurat dels Bancs via l'INAF donat el 
mal consell financer d'aquests últims anys.  

9.- Esports. 

Llei especial de l'Esport. Plà especial per esportistes d'èlit. Acabar amb les continues 
discussions i problemes de més d'una Federació esportiva. Prohibició de competir en 
països que no respectin els drets humans (Càs de l'estat nord-americà de Salt Lake City" 
en que és vigent la pena de mort). 

10.- Cultura. 

Creació d'una identitat cultural basada en les idees de la Ciutadania, l'art, música i els 
esports versus l'actual de les compres, cotxes i consum al màxim. Cuestionar-se si cal o 
no un Ministeri de Cultura i afavorir les conselleries de cultura dels comuns molt més 
properes a la gent.  

 



 RESOLUCIO:  

Que els deu apartats més amunt expressats: 1) Model de país, Inversions i Medi 
ambient; 2) Educació; 3) Món laboral; 4) Català; 5) Residents/es; 6) Ciutadania i 
Ong's; 7) Codi Civil; 8) Economía; 9) Esports i 10) Cultura, amb els respectius 
continguts, siguin un dels fonaments per un possible Decàleg d'idees Socialdemocràtes 
per Andorra, i que hauràn de figurar en el programa del partit.  

Carles Jiménez Monfort 

  

   

 

 


