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A Units pel canvi hem constatat que durant els darrers anys la nostra 
parròquia ha perdut vitalitat. Tot i el creixement de la nostra població 
gràcies al fet que nombrosos ciutadans van decidir venir a viure a Sant 
Julià, la nostra parròquia està descuidada i deprimida i no ofereix als 
lauredians tot el valor del potencial que té.

Aquesta situació és conseqüència de l’estat financer poc sostenible en 
què es troba Sant Julià. Una situació creada pel fet que els últims co-
muns han basat gairebé exclusivament els seus projectes en una aposta 
per a desenvolupar Naturlandia com a motor econòmic però oblidant la 
gent que viu a la parròquia. Constatem clarament que Naturlandia no ha 
generat riquesa pels lauredians, no ha generat l’activitat que s’anuncia-
va i sobretot no ha millorat la qualitat de vida i el benestar dels nostres 
ciutadans.

Creiem que a Sant Julià ens calen pobles per a totes les ciutadanes i tots 
els ciutadans. Volem uns nuclis de població per viure i no només pen-
sats per a pernoctar, equilibrats i dissenyats de forma participativa, sota 
els paràmetres de sostenibilitat (social, econòmica i ambiental) i amb 
un òptim equipament col·lectiu dotat de serveis públics de qualitat. Els 
nuclis de població han de ser llocs segurs, calmats del trànsit, que afa-
voreixin l’intercanvi i la convivència, amb carrers pensats per passejar i 
equipaments per gaudir. Volem espais que afavoreixin la convivència i la 
qualitat de vida de les persones, on els serveis socials permetin corregir 
les desigualtats i on els equipaments públics i les instal·lacions comunals 
siguin un bé comú que millori la qualitat de vida de tota la ciutadania.
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Aquests és el nostre projecte de parròquia. Aquest el model d’espai 
públic i de vida que volem pels lauredians. Sabem que per tirar enda-
vant aquest model no podem anar sols i que ens cal anar de la mà de 
totes les ciutadanes i tots els ciutadans; per això volem fer una gestió 
comunal transparent i participativa, que permeti que en el dia a dia del 
desplegament del nostre projecte de parròquia totes les persones hi 
puguin participar i dir la seva; ningú millor que la ciutadania coneix les 
seves necessitats i quines millores han de permetre l’augment de la 
qualitat de vida i del benestar.

Per fer realitat aquest projecte de parròquia per tota la ciutadania, Units 
pel canvi presentem un programa electoral destinat a fer de Sant Julià 
una parròquia més activa, una parròquia més verda, una parròquia 
més justa i una parròquia pensada per a les persones.
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Finances comunals  
sostenibles i  
transparents
Les finances comunals són clau per a poder desenvolupar polítiques 
de cara a la ciutadania. Alhora, la gestió de les mateixes ha de ser trans-
parent i sostenible, evitant nivells d’endeutament alts que posin en 
perill l’administració però alhora invertint en la parròquia pel bé dels 
ciutadans. Els darrers comuns han continuat apostant per destinar recur-
sos econòmics a Camprabassa,SA. Això ha suposat una dràstica reduc-
ció de la capacitat inversora en el poble i en les persones; cal revertir 
definitivament aquesta situació. Creiem en una gestió honesta i transpar-
ent, que passi comptes amb la ciutadania i lluiti contra la corrupció, i que 
prioritzi el benestar de les persones i l’augment de la qualitat de vida de 
la ciutadania. Per això proposem:
 

• Promoure una auditoria de comptes de la corporació comunal i de 
les societats públiques, per a conèixer l’estat financer de la nostra 
parròquia. Es farà pública. 

•  Seguir reduint l’endeutament comunal tot garantint inversions a la 
parròquia i als pobles on viuen els lauredians. 

• Elaborar pressupostos equilibrats i controlar la despesa amb espe-
cial atenció a la despesa de funcionament; aquesta és necessària 
però s’ha de mantenir al nivell que garanteixi la capacitat inversora 
del comú.
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•  No endegar inversions faraòniques i inassolibles financerament pel 
comú.

 
• Estudiar i valorar la necessitat de mantenir les societats mercantils 

per la gestió de serveis públics, buscant sinergies per millorar l’efi-
ciència i la sostenibilitat dels serveis. 

•  Promoure la mancomunitat de serveis amb altres parròquies per 
reduir la despesa i garantir l’eficiència, sense perdre la qualitat del 
servei ofert a la ciutadania.
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Urbanisme sostenible  
i dirigit als ciutadans

En el marc de projectes parroquials, considerem que s’han de reformular 
les polítiques d’ordenació territorial per poder revitalitzar els nuclis de 
població com a espais atractius per a viure-hi, des d’un model sostenible 
tant en l’àmbit socioeconòmic com en l’àmbit mediambiental. 

Entenem que els espais urbans s’han de caracteritzar per ser llocs se-
gurs, protegits dels gran flux de trànsit, que afavoreixin l’intercanvi i la 
convivència tant entre els ciutadans de la parròquia com també dels 
turistes que la gaudeixin. 

Amb tot, l’ordenació territorial no només ha de limitar la seva perspec-



tiva en els nuclis urbans sinó que a més ha de contemplar el desenvo-
lupament i manteniment d’aquelles zones rurals i agrícoles perquè pu-
guin ser ben integrades en el marc de la nostra parròquia.
En aquest context i per assolir aquest model territorial i urbanístic, hem 
orientat les nostres actuacions en les següents conjuntures:

Serveis Públics,  
Mobilitat i Medi  
Ambient 

Creiem absolutament necessari reforçar la higiene dels carrers del po-
ble de Sant Julià que comprometen la salubritat del nostre espai urbà. 
Considerem per tant que s’han de promoure estratègies per intensificar 
la responsabilitat referent a la tinença d’animals domèstics. Tanmateix, la 
presència de barreres arquitectòniques com la presència de neu i d’altres 
elements naturals poden constituir una limitació important per a aquelles 
persones de mobilitat reduïda, pel que també considerem essencial la 
neteja i manteniment dels carrers sota aquestes condicions.

En conseqüència, la neteja ha de ser una pràctica sostenible i en la que 
tots els actors de la parròquia s’hi puguin implicar. Per aquest motiu 
sospesem millorar l’accés i maneig dels punts de reciclatge de deixalles.

Paral·lelament, la seguretat constitueix un aspecte important. Estimem 
oportú revisar les estructures dels passos de vianants i semàfors així com 
les senyalitzacions per a reduir al màxim el risc d’accidents i convertir els 
nuclis urbans en llocs més segurs. 
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Per últim, valorem i entenem que aquells ciutadans que resideixen 
en nuclis urbans allunyats del poble Sant Julià de Lòria han de dispo-
sar dels mateixos drets i oportunitats. Per tant, facilitarem la mobilitat 
de dits ciutadans instaurant una xarxa de busos, amb una freqüència 
horària i una taula de preus d’acord amb les necessitats de la població.  

Per això proposem:

• Iniciar un pla d’embelliment dels carrers i zones públiques per con-
struir una ciutat més segura, verda i accessible a la mobilitat reduïda. 

• Promoure una mobilitat sostenible per tal de millorar el model actual 
basat amb la preeminència del vehicle privat. 

• Ampliar i incentivar l’ús del Quart Bus. 

• Promocionar l’ús i el manteniment dels espais públics per tal de ga-
rantir un entorn de vida saludable. 

• Incentivar l’ús d’energies renovables. 

• Mantenir i ampliar els punts de recollida selectiva de deixalles 
domèstiques.
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Infraestructures 
i obra pública
 

La plaça de la Germandat ha esdevingut el centre neuràlgic de la con-
vivència de molts ciutadans i ciutadanes així com un espai de joc i de 
lleure per a molts dels infants de la parròquia. Per aquest motiu, consider-
em oportú eliminar el pas del trànsit en aquest punt per garantir la segure-
tat dels infants i transformar-ho en un espai de vianants.
D’altra banda, creiem en el potencial que té el nostre poble per esdevenir 
un lloc atractiu i dinàmic. La qualitat de vida dels lauredians forma part de 
l’eix nuclear del nostre programa. Entenem que la població s’ha de dotar 
d’espais originals, agradables i seductors per a poder viure de manera 
activa i sota paràmetres de qualitat. Per això proposem:

• Dotar a la parròquia de més espais verds. 

• Proposar i impulsar la creació d’una zona verda per a vianants a la 
plaça de la Germandat que englobaria la plaça, una part de l’Avin-
guda Verge de Canòlich i els terrenys privats no edificats, sol·licitant 
la cooperació i la concertació amb els propietaris de l’entorn. 

• Promocionar l’ús i el manteniment dels espais públics per garantir un 
entorn de vida saludable.

• Crear una taula de treball que impliqui tots els actors socials i 
econòmics de la parròquia amb la finalitat de trobar un destí al 
terreny comunal del Prat Gran que sigui econòmicament i mediam-



bientalment viable i sostenible. Cal remodelar tota la zona per fer-ne 
un nou espai dinàmic i neuràlgic del poble, un nou centre econòmic 
a la parròquia. 

• Ampliar el passeig al marge del riu Valira des del poble de Sant Julià, 
cap a la duana i cap a Santa Coloma, dotant-la de passarel·les per a 
vianants, zones de repòs, miradors, entre altres. 

• Impulsar tot treballant amb Govern, la finalització del desviament de 
Sant Julià -vial Rocafort-, de manera que puguem transformar l’avin-
guda Francesc Cairat en un via més urbana. 

• Garantir les actuals captacions d’aigua i buscar de noves.
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L’urbanisme  
com eina de gestió

 
El creixement de la parròquia implica una estructura ordenada i plani-
ficada a llarg termini. L’urbanisme no s’ha de limitar a la regulació de la 
construcció sinó que ha de servir per estructurar el desenvolupament 
de Sant Julià, sempre tenint en compte el respecte pel medi ambient.
Resulta essencial impulsar estratègies per a determinar la localització 
dels béns immobiliaris, per proporcionar una major seguretat jurídica 
a l’hora de realitzar contractes referents a serveis immobiliaris i d’orde-
nació del sòl. Per això proposem:



• Impulsar la finalització del cadastre de la parròquia. 

• Promoure solucions per resoldre les problemàtiques existents a les 
urbanitzacions de Sant Julià (desplegament de xarxes, cessió dels 
vials, integració de mobiliari urbà, etc.). 

• Ordenar el creixement immobiliari de la parròquia, evitant l’espe-
culació i fomentant el desenvolupament d’equipaments públics i 
d’habitatges socials.
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Reactivació de  
Sant Julià
Replantejament de Naturlandia
Davant d’una situació de crisi, es fa necessària la promoció econòmica, 
ja que és un element imprescindible per estimular la creació de rique-
sa. Naturlandia va néixer per la iniciativa i els capricis d’una majoria que 
va portar el nostre poble cap a l’endeutament, tot a causa de tirar pel 
dret projectes faraònics i sense l’aval dels lauredians. Per tal de revital-
itzar-la, proposem:

• Un canvi dràstic en la direcció.



• Realitzar un pla de rendibilitat i de replantejament de les instal·la-
cions. 

• Cal donar un nou enfocament a les instal·lacions de Naturlandia, 
orientat a un entorn més verd i natural. 

• Reorientar les instal·lacions cap a un centre de natura, casa de 
colònies i granja escola, i la pràctica de l’esquí de fons. Aquest nou 
centre serà el centre neuràlgic del bosc de la Rabassa com a espai 
protegit, buscant evitar que generi una càrrega per les arques co-
munals. 

• Fer de Naturlandia un PROJECTE NACIONAL. 

• Farem del bosc de La Rabassa un espai protegit i d’ús de tota la 
ciutadania. Actuarem de ferm per regular els vehicles rodats (en 
època estacional d’hivern garantirem el marcatge per pas de la pista 
forestal per les motos de neu, tenint en compte les limitacions terri-
torials de la Vall del Madriu i de la zona protegida).

Sant Julià, ciutat universitària
La darrera visita del Copríncep Francès va destacar la nostra parròquia 
com a referent de poble Universitari. Creiem que l’educació i la formació 
superior a banda de complir la funció de preparar els estudiants per la 
seva etapa professional, també pot generar activitat i riquesa al poble. 
La nostra parròquia té un gran potencial, els joves aprecien el nostre 
entorn natural, la pràctica d’esports, l’oci, i sobretot la seguretat. Per això 
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creiem que cal potenciar aquesta activitat a la nostra parròquia. Pro-
posem: 

• Promoure que Sant Julià sigui la ciutat universitària i de formació 
professional d’Andorra. Cal impulsar l’actual vida educativa per dotar 
la parròquia de més activitat tot col·laborant amb el Ministeri d’Edu-
cació. 

• Explorar la possibilitat d’ampliar els serveis, creant una residència 
d’estudiants, incentivant espais de recerca o altres vinculats a la for-
mació professional i universitària. 

• Impulsar amb la col·laboració de privats l’ampliació de les instal·la-
cions universitàries i la creació d’un campus al centre del poble. 

• Facilitar l’acolliment d’estudiants a casa.
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Sant Julià, parròquia de  
turisme i agricultura verda  
i sostenible

L’activitat de Sant Julià implica mantenir les activitats tradicionals del 
sector primari però adequant-les als canvis de tendència i a la moderni-
tzació; el sector primari a més d’una activitat econòmica per si mateixa, 
pot ser un atractiu turístic. Hem de continuar potenciant de manera de-
cidida el valor turístic de la parròquia fent que el turisme verd i la cultura 
generin activitat i riquesa. Per això proposem:

Pagesia i ramaderia
• Fer el manteniment dels Estatges altitudinals d’alta Muntanya per la 

pastura. 

• Garantir als animals domèstics, transhumància, ovina, cavallar i boví 
de tots els ramaders facilitant el màxim les tasques tant de transport 
com la circulació del bestiar els prats rasos, alpí i subalpí. 

• Promoure la ramaderia sostenible de la nostra muntanya. 

• Establir un acord amb ramaders per fer una fira de tota classe bestiar 
a Sant Julià. 
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• Organitzar i dur a terme un mercat de productes de proximitat i 
ecològics (bio); promourem ajudes a la pagesia i als productors per 
fer sostenible l’activitat.

Potenciació del turisme  
verd i sostenible

• Limitar del tràfic rodat a les pistes forestals d’alta muntanya per af-
avorir la conservació de la flora i la fauna, donant peu a protecció i 
tranquil·litat per péixer els animals domèstics. 

• Mantenir les pistes d’alta muntanya, de les aigües pluvials i desgel, 
fent rases transversals, a les pistes forestals. 

• Fomentar el turisme senderista, camp a través gaudint del paisatge, 
de la fauna i la flora salvatge, i pels camins de muntanya de la Par-
ròquia.  

• Desenvoluparem una app per facilitar l’accés als nostres senders, 
donar a conèixer la seva tipologia i facilitar informació sobre els es-
pais culturals i naturals pels camins que discorren. 

• Promoure el cicloturisme a l’estatge subalpí protegint els 
camins GR amb fort pendent, reglamentar l’ample dels camins per al 
pas de cicloturistes. 
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• Desenvolupar una xarxa de bici a la Rabassa (Bikepark) i al conjunt 
de la parròquia (carrils bici).

• Mantenir els llocs i punts de berena conjuntament amb les fonts 
d’aigua. 

• Impulsar i promocionar el turisme rural i les rutes vinícoles -enotur-
isme-.

Aprofitament sostenible  
dels recursos naturals

• Establir criteris d’explotació forestal donat que els boscos lauredians 
han sofert un excessiu abús d’explotació. És necessari fer un man-
teniment per millorar els estrats segons els estatges altitudinals de 
vegetació i establir límits per la recol·lecta venda de bolets i herbes 
aromàtiques que han de ser per al mateix consum. 

• Garantir la caça dins del marc legal vigent; aquesta activitat l’hem 
d’entendre com a part de l’explotació forestal mai com esport, pel 
que s’ha de poder realitzar batudes en cas d’epidèmies o plaga. 

• Garantir a les pistes d’esquí de fons la millora i conservació de la neu 
amb la replantació de pi negre a les vores de les pistes.
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Benestar ciutadà,  
una parròquia social,  
cultural i participativa
Volem que les actuacions del Comú s’orientin fonamentalment a assolir 
la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, concebent ciutats per vi-
ure-hi i desenvolupar-hi activitat social, on l’activitat econòmica esdevin-
gui el necessari motor de la parròquia però, en cap cas, l’única i primera 
raó de les polítiques comunals.

Sant Julià social

Per tal de revertir les distàncies injustes entre barris i persones i fer que la 
igualtat d’oportunitats sigui una realitat, cal que construïm un poble més 
humà i amable per a tothom, independentment de l’edat, el gènere, els 
orígens i les capacitats. Per això proposem:

• Afavorir els serveis socials a través d’una política pública transversal. 

• Tenir un bon clima laboral entre el funcionariat. 

• Actuar davant la discriminació i la violència de gènere i de tota 
classe d’exclusió social. 

• Facilitar l’accés als serveis públics essencials a tota la ciutadania. 
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• Apropar als col·lectius més vulnerables de la nostra societat els 
serveis bàsics necessaris per gaudir de la qualitat de vida desitjada 
per tothom. 

• Gestionar els serveis socials amb rigor perquè en sigui beneficiari 
qui veritablement els necessita, fent un especial esforç d’informació 
de les prestacions que s’ofereixen i els requisits d’accés, per tal 
d’evitar situacions d’exclusió o marginació social. 

• Impulsar la figura dels educadors de carrer o dinamitzadors inter-
generacionals. 

• Promoure el moviment associatiu veïnal. 

• Promocionar l’autonomia de la gent gran a través de serveis d’aju-
da a domicili per perllongar l’estada en l’habitatge i fomentar pro-
grames orientats a l’envelliment actiu. 

• Defensar la ubicació a Sant Julià d’un centre de dia per la gent gran. 

• Estudiar un nou emplaçament del tanatori que sigui més reservat, 
amb un aparcament, soterranis funcionals i una planta baixa de fàcil 
accés. 

• Destinar l’edifici de l’actual sala de vetlles a casa del jovent con-
vertint l’espai de la Callissa en un espai jove de referent nacional. 

• Estudiar la possibilitat de construir una piscina exterior a Terra Boga-
da, fent-hi un espai lúdic a l’aire lliure per a infants i famílies a l’estiu o 
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la pràctica de Ioga o Tai Chi. 

• Promocionar els projectes adreçats als joves, proposats per una 
comissió de joves. 

• Millorar l’estat dels parcs infantils de la parròquia. 

• Millorar i ampliar d’un skate park.

 
Sant Julià cultural

La cultura és l’expressió de la nostra humanitat i com a tal, és un bé de 
primera necessitat i un dret a exercir. És allò que ens defineix, configura 
el nostre imaginari col·lectiu i esdevé factor de cohesió social. La cultura 
també pot ser font de riquesa i dinamització econòmica. Per això pro-
posem:

• Fomentar la interculturalitat com a eina de cohesió social a través de 
les associacions i entitats de la parròquia. 

• Promoure els actes culturals (cinema, cine-club, teatre, concerts...) 
dins la parròquia, elaborant una agenda cultural a partir de propos-
tes dels ciutadans i creant cicles culturals. 
 
Impulsar l’activitat museística a la parròquia creant una xarxa de mu-
seus i promocionant els museus de la parròquia. 

• Incloure les festes tradicionals en el contingut de l’agenda d’activi-
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tats culturals de la parròquia. 

• Fomentar festes participatives, cíviques i de qualitat donant suport 
a les iniciatives dels ciutadans i de les entitats culturals i associatives 
de la parròquia. 

• Promoure el coneixement del patrimoni cultural de la parròquia. 

• Potenciar en l’àmbit gastronòmic i els productes de proximitat i de 
qualitat. 

Sant Julià esportiu

• La pràctica esportiva no és només un exercici de salut física i mental 
sinó també un important espai d’intercanvi, de creació de llaços i de 
cohesió social. És especialment important per als col·lectius que per 
raons econòmiques no poden accedir a les instal·lacions esportives. 
Per aquesta raó, proposem: 

• Continuar donant suport a l’esport de base com a mitjà de social-
ització, d’educació en valors i d’integració. Simplificarem i objectiva-
rem les convocatòries de suport econòmic als clubs i associacions 
esportives, posant èmfasi en el reconeixement de la bona gestió, 
de la difusió dels valors i de la promoció de la integració i la cohesió 
social. 

• Promoure la pràctica de l’esport als ciutadans facilitant l’accés a les 
instal·lacions públiques i de les entitats associatives de la parròquia. 
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• Seguirem donant suport econòmic a les entitats esportives de la 
parròquia, ja que són el pilar de l’esport de base, mitjançant les es-
coles d’iniciació esportiva. 

• Crear un circuit esportiu en el recorregut a la frontera. 

• Promoure activitats esportives pels més joves (tres per tres en 
bàsquet, futbol i partits de ping-pong). 

• Instal·lar mobiliari per la pràctica de l’esport a l’aire lliure als parcs i 
punts verds de la parròquia.

Sant Julià participatiu 

Tot projecte de gestió comunal ha d’estar fet pensant amb i en les 
persones. S’ha de possibilitar que les ciutadanes i els ciutadans puguin 
participar o fins i tot integrar en les estructures de govern comunal, i així 
puguin intervenir i decidir en els assumptes públics. Creiem que el mod-
el de gestió comunal, com a administració més propera al ciutadà, ha 
de ser participatiu i transparent. Per això proposem:

• Crear noves estructures de participació ciutadana que integrin la 
ciutadania en la gestió comunal. 

• Prioritzar una relació fluida i transparent amb els ciutadans, a través 
de mecanismes de participació que facilitin l’intercanvi d’opinions i 
de propostes. 
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• Dinamitzar el Consell de la gent Jove. 

• Crear un consell de gent gran i també de diferents sectors del po-
ble, dotant d’una partida pressupostària anual als sectors més ne-
cessitats. 

• Crear la figura del conseller de barri per afavorir la proximitat amb el 
ciutadà. 

• Plantejar i realitzar enquestes en matèria d’afers socials i altres indi-
cadors de qualitat de vida, per tal de conèixer les necessitats de la 
ciutadania i orientar l’actuació efectiva per a respondre a aquelles 
necessitats. 

• Instal·lar pantalles interactives a diversos punts de la parròquia per 
tal que la població pugui disposar de la informació sobre les activ-
itats culturals i esportives però també informació de gestió de l’ad-
ministració comunal (pressupostos, reunions del Consell de Comú, 
concursos públics, etc.). 

• Crear els mecanismes necessaris que millorin l’atenció, l’apropament 
i els procediments de gestió de sol·licituds de serveis al ciutadà. 

• Fomentar la realització de reunions de poble per informar i fer par-
ticipar els ciutadans en les decisions del comú. 

• Prioritzar una relació fluida i transparent amb els ciutadans i col·lecti-
us de la parròquia, creant un departament específic de participació i 
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atenció al ciutadà. 

• Promoure la realització de consultes populars en diversos temes de 
gestió de la parròquia i d’aquells projectes més significatius. 

• Impulsar pressupostos participatius en determinades àrees i/o te-
mes.
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