
 
PARTIT SOCIALDEMÒCRATA 

 
UN PARTIT PER GOVERNAR 

 

 
 
 
PREÀMBUL 
 
 
L’objectiu d’aquesta ponència és fomentar i dinamitzar la participació activa dels 
militants no actius del Partit Socialdemòcrata, que actualment representen una àmplia 
majoria de la militància. 
 
 
MOTIVACIÓ 
 
 
El Partit Socialdemòcrata (d’ara endavant PS) ha de treballar per trobar fórmules per 
incitar els militants no actius a participar en els diferents òrgans de treball del Partit, 
com ara poden ser les comissions de treball o els diferents comitès locals. 
 
Tal com va dir el nostre candidat a Cap de Govern en un dels actes de campanya de 
les darreres eleccions generals, el PS és un partit actualment capaç de governar, i 
amb una cartera plena de propostes de lleis per entrar a tràmit parlamentari, per tal de 
començar a legislar i governar des del primer dia d’investidura. 
 
DESENVOLUPAMENT 
 
 
Vistos els resultats electorals obtinguts pel PS en els últims comicis generals, podem 
afirmar que es tracta d’un partit polític amb possibilitats reals de governar. 
 
L’aritmètica de la llei electoral vigent així com l’actual configuració de les forces 
polítiques sorgides de les urnes, han provocat que el PS no pugui governar per ell sol, 
però si esdevenir la primera força de l’oposició. 
 
Per aquest motiu hem de comprendre i entendre que no podem limitar-nos únicament 
a anar a remolc del Partit que governa, esmenant les lleis que proposen a tràmit 
parlamentari, sinó que el PS com a partit de progrés ha de ser capaç d’avançar-se als 
esdeveniments i de plasmar la realitat social andorrana en unes lleis a la mesura del 
que la societat demana. Per exemple, el reconeixement de drets fonamentals aprovats 
en la nostra Constitució: 
 

▪ dret a la sanitat i a l’assistència social (Llei de Seguretat Social que contempli 
el subsidi d’atur, llei d’assistència social), 

▪ dret a la llibertat sindical (llei que garanteixi els drets sindicals de les persones), 
▪ dret a la laïcitat de l’Estat, 

 
i així un llarg etcètera de lleis acceptades i reconegudes en el nostre entorn geogràfic, 
indiferentment de la configuració política. 
 



Per assolir aquest gran objectiu, amb la visió de futur posada en els propers comicis i 
amb la finalitat de passar a ser el Partit governant, cal implicar de forma molt activa i 
dinàmica tota la militància del PS. 
 
Tant des dels comitès locals com des de les diferents comissions de treball del Partit, 
trobem que hi ha una participació reduïda poc representativa del nombre real de 
militants que hi consten inscrits. És a dir, en el cas de La Massana, de trenta persones 
inscrites, solament una tercera part es dedica a treballar assíduament pel Partit. 
Aquest fet disminueix considerablement la capacitat de treball, de renovació i de 
progrés dels diferents òrgans del Partit, i evidentment sobrecarrega de feina els 
participants restants, que sempre resulten ser els mateixos. 
 
A més, si aconseguim més participació per part dels militants el debat polític es veurà 
enriquit amb la consegüent millora qualitativa per al Partit. 
 
 
Ens trobem finalment amb dos tipus de militància, la militància activa i en contraposició 
la militància no activa. 
 
Essent conscients d’aquest fet hem de trobar els mitjans i les eines adequades per 
implicar a tots els militants no actius per tal que esdevinguin militants actius i així tenir 
un tipus de militància solidària i participativa amb la resta de militants actius. S’ha 
d’aprofitar també aquesta dinàmica per captar nous afiliats, els quals participin 
activament en els diferents òrgans del Partit. 
 
El recent paper d’oposició que ens ha pertocat desenvolupar durant aquesta nova 
legislatura, l’han d’assumir els nous Consellers Electes que tenim al Consell General, 
amb el suport incondicional de tota la militància del Partit. 
 
El Comitè Directiu, el Comitè Executiu, el Grup Parlamentari, les comissions de treball, 
els comitès locals, juntament amb la militància del Partit, són els que han de donar la 
visió de Govern que es vol dur a terme, o dit d’una altra manera, donar el gir 
progressista cap a l’esquerra a tots aquells projectes o proposicions de llei que es 
puguin presentar a tràmit parlamentari. 
 
És evident, pel que fa les lleis complexes i que en principi han de perdurar en el temps 
-com ara la llei de la Seguretat Social o les lleis que gravin a les persones físiques i 
jurídiques, així com altres lleis del mateix rang-, no solament cal l’ajuda de tot el Partit, 
sinó que també requereix la intervenció d’experts juristes progressistes. 
 
La riquesa ideològica que representa una alta participació de la militància en el 
diferents òrgans del Partit, pot atorgar al PS, una visió molt amplia, democràtica i 
progressista a l’hora de confeccionar lleis que abracin un màxim de sensibilitats 
englobades en la ideologia de centre esquerra que representa el Partit 
Socialdemòcrata Andorrà. 
 
En aquest sentit, és necessari impartir pedagogia política per part dels alts càrrecs del 
Partit cap als militants de base per tal de facilitar-los la feina  
 
 
Les possibles fórmules per obtenir l’increment de la participació es poden enfocar des 
de diverses perspectives, amb la finalitat  que cadascú trobi el seu lloc i es vegi 
engrescat per la dinàmica de treball de les diferents comissions i comitès. 
 



Una d’aquestes fórmules, pot consistir en fer participar la militància del Partit en totes 
aquelles reformes que es vulguin dur a terme. 
Amb aquesta finalitat, caldria que els diferents coordinadors incitessin els militants a 
tenir una participació activa, fent arribar el missatge que la participació de tots 
nosaltres és essencial per tal d’aportar un ampli espectre d’idees, que serviran 
aleshores perquè les diferents comissions de treball elaborin projectes de llei 
conjuntament amb el Grup Parlamentari Socialdemòcrata perquè puguin ser 
tramitades i les defensades al Consell General. 
 
Una altra de les fórmules, pot ser també l’increment d’actes socials per part de la 
comissió de joves, o, si escau de la “J.S.A (Joventuts Socialistes d’Andorra)”, així com 
l’augment de participants als diferents comitès locals, amb la finalitat de captar nous 
militants, per tal d’engrescar la gent del carrer amb la nostra proposta de canvi social. 
 
Finalment, una altra d’aquestes fórmules pot consistir en el fet d’apropar al militant, el 
treball que es fa al Consell General, a traves  dels nostres Consellers electes. És 
convenient que aquests demostrin un alt grau de pedagogia per tal d’ajudar els 
militants i , en contrapartida, que els militants puguin veure en certa mesura la feina 
que han desenvolupat, plasmada en el si del Consell General. No deixa de ser una 
manera perquè tothom tingui la visió de formar part de d’un engranatge i es conscienciï 
que la seva participació és essencial i necessària. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
 
1. Encomanem al Comitè Executiu, l’elaboració d’un pla d’accions per tal que les 

diferents comissions de treball, així com els diferents comitès locals duguin a 
terme la dinamització de la militància passiva, i de la mateixa manera puguin 
transmetre la nostra ideologia a tota la societat. 

 
 
2. Que les comissions del Partit es posin a treballar en la confecció de projectes de 

llei per tal que la proposta del PS de canvi social sigui una realitat, en el moment 
que el poble ens doni la confiança suficient per governar. 

 
 
3. Encomanem a tota la militància, fer publicitat i pedagogia, per tal d’engrescar la 

resta de la societat, defensant el canvi social que representa el PS. 
 
 
 
Moltes gràcies. 
 
Rosa FERRER     Josep Maria CUCALON 
 
Antoni INVERNON  Pere POSTIUS  Carol CUREAU 


