
PER UNA POLÍTICA DE PROGRÉS AL SERVEI DE LA GENT 

 

Ara fa un any vàrem encetar el camí de la construcció del Partit 
Socialdemòcrata. Un camí difícil. Es tractava de reunir i federar persones i 
sensibilitats procedents d'horitzons i maneres de fer diferents i diverses. 
 
Es tractava, també, d'intentar demostrar, i demostrar-nos a nosaltres mateixos, 
que era possible aconseguir-ho per molt que el pes de les inèrcies anteriors fes 
pensar que ens costaria molt d'anar endavant. 
 

En només un any penso que hem aconseguit bona part d'aquell projecte de 
construcció. 
 
Hem posat els fonaments. Penso que uns bons fonaments, sòlids i duradors, 
més enllà de les persones que, sempre transitòriament, els hagin de gestionar i 
acabar de consolidar. 
 
Ara fa un any es tractava de començar a construir un projecte de transformació 
democràtica i progressista de la societat andorrana, de construir-lo entre molts 
i de construir-los amb il·lusió però també amb seny. 
 
En un curt espai de set o vuit mesos vam ésser capaços, tots plegats, d'assentar 
les bases d'una estructura organitzativa, i de proposar ala ciutadania un 
programa polític que ha merescut el suport del 30% dels electors del país. 
 
Vam defensar, tots plegats, els candidats i els altres militants, una proposta de 
govern amb un contingut programàtic i estratègic fort. 
 

El suport rebut ha estat molt important. I encoratjador. 
 
Però els liberals conservadors han guanyat les eleccions amb majoria absoluta. 
 
Durant aquests tres mesos post-electorals els progressistes andorrans ens hem 
hagut d'anar acostumant a la idea -j al fet- que Marc FORNÉ havia guanyat. No 
ha estat un procés agradable, perquè fa mal pensar que en tenim per quatre 
anys de difícil oposició. Però les coses són com són i no com ens agradaria que 
fossin. 
 
Fent com els entesos en futbol podríem passar algunes hores, alguns dies fins 
i tot, udolant contra el pal de la porteria, queixant-nos de l’arbitre o planyent-nos 
de la mala sort del nostre equip. Fins i tot podríem -i em consta que n'hi ha que 
no se n'han pas estat- arribar a la conclusió que el nostre equip tenia mal capità 
i que, amb aquest capità no guanyarem mai. 
 
Ara, però, toca parlar dels pròxims reptes d'aquesta temporada de quatre anys 
que tot just comença. 
Per aquesta nova etapa la nostra aspiració és construir una alternativa de 
govern de perfil alt, de voluntat ambiciosa pel que fa al benestar, la dignitat, la 



qualitat de vida i la sobirania real del nostre poble. 
 
Seguint la línia encetada durant la campanya electoral hem de ser capaços 
de plantejar una nova articulació de la política nacional, fonamentada en uns 
criteris clars: 

 
 

1) Dins d'un marc de regles i de responsabilitats comunes, cal que en 
la vida democràtica d'Andorra hi hagi una clara confrontació, política 
i programàtica, de les forces presents al Consell General. 

 
Hi ha una evident evolució cap al bipolarisme de la política 
andorrana. 
 
Això ha de comportar que els electors i electores puguin escollir 
I'opció que prefereixin entre dues grans alternatives de govern: 

 
- la que a I'entorn del Partit Socialdemòcrata ha d'agrupar les 

opcions d'esquerra i centre-esquerra; 
- i la que agrupa, a I'entorn del PLA, la dreta i el centre-dreta. 

 
2) Cal pensar, debatre i formular, d'una manera global, el projecte, el 

programa i I‘estratègia de govern de les forces de progrés d' 
Andorra. 

 
3) Els objectius dels Socialdemòcrates andorrans són doncs establir el 

projecte comú, generar el moviment per obtenir una majoria i 
guanyar les eleccions per poder així governar Andorra aplicant el 
programa i desenvolupant el projecte. 

 

I.- LES PRIORITATS 
 

Una oposició sense projecte mai no podria transformar-se en una autentica força 
de govern. 
 
Els socialdemòcrates hem de ser I'eix polític vertebrador d'una majoria del poble 
que ha de ser motivat per un projecte i una esperança que sintonitza amb els 
seus valors i sentiments. Andorra és un país de gent de progrés. 
 
En els cent dies que ens separen de les eleccions del 4 de març, són ja tantes 
les carències, les pífies i les incoherències dels liberals que ens poden facilitar 
les coses, ampliant el ressò de les nostres propostes d'alternativa. 

Però no hem de perdre mai de vista que són aquestes propostes allò que de 
debò importa. 
 
Volem treballar per la gent. No perquè ha diguéssim durant la campanya electoral 
sinó perquè aquest és el cor del nostre projecte: la voluntat de servei a la gent, 
a la majoria social. 
 



Volem millorar I'escola, la formació, la valoració del capital humà del país. Volem 
millorar I'ensenyament públic i la formació professional. 
 
Volem avançar en la igualtat d'oportunitats en temes socials. 
 

Volem un pacte social en el país, que faci avançar la capacitat de generar riquesa 
i I'eficiencia de la nostra economia, que mantingui la cohesió social i garanteixi 
una sacietat de plena ocupació per a la joventut que és I'esperança de futur del 
nostre poble. 
 
Volem una administració pública de professionals capacitats, motivats i ben 
tractats, al servei només del poble. 
 
Volem desenvolupar una veritable «ecopolítica» de govern i de sacietat, que 
impliqui una gestió responsable del territori, I'ambient i el paisatge, que vagi 
modificant les pautes de I'economia i de la sacietat vers I'objectiu d'un 
desenvolupament sostenibles i que faci d'Andorra un país admirat arreu 
d'Europa. 
 
Volem finalment que Andorra sigui realment partícip de l'Europa moderna 
mitjançant una associació seriosa i responsable de la Unió Europea. 

 

II.- ELS MÈTODES 
 

Aquestes propostes, han estat les nostres pro postes en la campanya electoral 
del mes de febrer i en el debat d'investidura del Cap de Govern del mes d'abril. 
No les hem plantejat perquè volem governar. 
 
És a I'inrevés: volem governar perquè tenim propostes que considerem vitals per 
al futur del nostre poble i perquè estem convençuts que només nosaltres, les 
forces de progrés, podem convertir-les en realitat. 
 
El liberalisme conservador no esta en condicions d’avançar propostes de futur 
que siguin innovadores, enèrgiques i alhora responsables, capaces de donar res 
postes efectives als reptes i problemes de la societat andorrana. 
 
Hem de fomentar i desenvolupar doncs el nostre projecte aconseguint la 
participació, activa i comuna, i I'entusiasme actiu dels sectors més dinàmics, 
generosos i lúcids del país. 
 
Hem de recollir demandes, llençar propostes, estimular el diàleg, consolidar 
camins amples de relació i amistat pels quals transitin idees i esperances 
compartides. 
 
Els socialdemòcrates hem d'aconseguir crear un gran debat, al Ilarg i ample de 
les Valls. 
 
Per això, és necessària una mobilització flexible, que sàpiga incorporar molta 
gent, moltes intel·ligències i que ha de ser estructurada d'una manera oberta i 



dinàmica. 
 

Per això esdevé una prioritat consolidar el Partit Socialdemòcrata. 
 
Aquest Partit I'hem posat a punt per a ser una força determinant en la política del 
país, 
 
Però no n'hi ha prou amb ser la força política que pugui rebre un suport suficient 
per a ser I'eix d'un futur govern de progrés. 
 
Hem d'aconseguir ser el partit més i millor implantat a totes les parròquies. 
 
Hem d'arribar a ser el partit més representatiu de la societat andorrana, el que 
millor hi dialoga i el que millor pot expressar els seus anhels. 
 
Hem d'enviar a la societat el missatge que estem preparats per a governar el 
canvi i el salt cap endavant d'Andorra. 
 
El Partit Socialdemócrata és i ha de ser un partit de plantejaments de centre-
esquerra. Ni d'«extrem centre» ni d'«extrema esquerra». 
 
Un Partit de centre-esquerra on hi hagi gent d'esquerra i gent de centre-esquerra, 
gent més moderada i gent més avançada en els seus plantejaments, però 
compartint tots els objectius de redreçament i progrés. 
 

La proposta que presentem al Congrés en aquesta moció és fer realitat un 
projecte polític d'una esquerra que parli al centre, de tal manera que sense perdre 
el seu ancoratge, pugui obrir-se àmpliament cap als sectors moderats de 
progrés, a la gent del món professional, de les classes mitjanes, del món 
empresarial, que tenen actituds d'estima activa al país, de responsabilitat 
professional i col·lectiva, de solidaritat social, i de preocupació per determinades 
derives i dimissions del nostre present. 
 
El que us proposem amb aquesta moció - promouré aquest diàleg i aquest 
encontre de I'esquerra amb el centre- és comú ja a Europa, sobre la base d'una 
preocupació coincident envers els problemes i els reptes més aguts de I'evolució 
social. 
 
Es tracta d'un seguit de qüestions, que preocupen molt i que no trobaran res 
posta en la dreta liberal conservadora: augment de I'individualisme i I'egoisme 
socials, manca de projectes i il·lusió de futur, pèrdua de qualitat del sistema 
educatiu. 
 
Aquest diàleg és imprescindible. Aquesta «esquerra que parla al centre» és 
necessària. I tan de bo cristal·litzi a Andorra un «centre que parla amb 
I'esquerra». 

 

D'ençà la creació del nostre partit hi ha a Andorra una clara confrontació entre 
dues concepcions de la política. La política de I'efímer i la política duradora són 
a un i altre costat a Casa de la Vall. 



La política efímera només necessita eslògans i un bon «venedor». La política 
duradora requereix explicacions de fons i, en conseqüència, el treball i I'acció 
dels militants i simpatitzants del partit. 
 
La política efímera només necessita cops d'efecte i titulars de diari. La política 
duradora necessita prioritats. 
 

La política efímera en té prou amb enquestes d'opinions i molts minuts al 
telenotícies. La política duradora necessita coratge. 
 
És amb aquest coratge, que caracteritza totes i tots els militants del Partit 
Socialdemócrata, que ens caldrà encarar els tres anys vinents. 

 
Per a fer-ho en les millors condicions possibles el partit s'ha de dotar d'una 
executiva forta, dinàmica i il·lusionada. Una executiva amb una estructura 
adaptada als nous reptes, amb responsables sectorials de les principals àrees 
d'acció política, i amb un estret Iligam amb els nostres representants a les 
institucions: Comuns i Consell General. 
 
Treballant com ho hem fet aquest any, dins la unitat, i mirant més enllà de les 
eleccions tindrem més possibilitats de guanyar. 
 
Per treballar en aquesta doble direcció de consolidar el Partit i promoure el 
projecte de 
«I'esquerra que parla al centre» presentem la següent, 
 

MOCIÓ 
 

S'encomana al Comitè Executiu i al Comitè Directiu de desenvolupar una 
acció política fonamentada en: 
 

1. Una clara i ferma presencia pública de defensa del nostre programa i 
d'explicació de la nostra alternativa de govern. 

 
2. L'articulació concreta, amb iniciatives dins i fóra de Casa de la Vall, de la 

pro posta d'acord polític nacional en els tres grans àmbits - relacions 
econòmiques exteriors, política social i marc institucional- definits pels 
parlamentaris socialdemòcrates en el debat d'investidura del Cap de 
Govern. 

 
3. Fomentar les adhesions de nous membres i simpatitzants al Partit 

Socialdemócrata. 
 
4. Mantenir i ampliar els contactes i el diàleg amb les associacions, col·lectius 

i sindicats de treballadors, en la línia encetada durant la campanya 
electoral. 

 
Andorra la Vella, primer de juny del dos mil un 

 
Jaume BARTUMEU CASSANY 


