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EL PROGRÉS PER A TOTS !

UNITAT I PROGRÉS !
La nostra unió té com a objectiu la reconstrucció de l’estat del
benestar. Representem la pluralitat de la nostra societat essent
plenament coneixedors dels problemes dels ciutadans, davant dels
quals oferim solucions reals i efectives. És a dir, volem el progrés
del nostre país. Defensem els drets fonamentals, que obtindrem
mitjançant el desenvolupament dels articles de la nostra Constitució.

JUSTÍCIA SOCIAL I DIGNITAT DE LES PERSONES
Estem realment sensibilitzats en aspectes com l’habitatge i la millora
salarial. S’han de garantir accions polítiques amb l’objectiu de promoure
les condicions necessàries per fer efectiu el dret de tothom a gaudir d’un
habitatge digne i a un preu assequible. Considerant també els locals
comercials i de negoci.
És per aquest motiu que crearem un gabinet d’habitatge, dedicat a buscar
totes aquelles opcions que garanteixin l’accés a un habitatge digne.
Volem aplicar polítiques d’incentiu fiscal als propietaris dels habitatges
actualment tancats, amb l’objectiu de fer què aquests aflorin al mercat.
Pel que fa al sector laboral, és indiscutible que un treball digne és necessari
i per aquest motiu cal augmentar el salari mínim en correlació amb
l’increment del cost de la vida al país. Impulsarem polítiques reals i efectives
que assegurin la igualtat salarial entre dona i home.
S’ha d’excloure la prohibició contra la tinença d’animals domèstics, donat
què, han de tenir dret a conviure amb els llogaters que així ho desitgin.

CREIXEMENT SOSTENIBLE
La nostra qualitat de vida ha de començar per un creixement sostenible
que faci d’Andorra un país de prestigi, on valgui la pena viure, amb una
ciutadania fixa i estable.

POLÍTIQUES SOCIALS
Promourem una millora en les pensions de jubilació i a la resta com (orfenesa,
viduïtat i discapacitats), perquè tinguin un poder adquisitiu que estigui en
concordança amb el cost de la vida del país.

CULTURA I ESPORTS
Treballarem per enfortir la creativitat i la difusió de la cultura dintre del
nou model de consum que han propiciat les noves tecnologies fent-ho
compatible amb els models tradicionals. Fomentarem el coneixement i
la divulgació del nostre patrimoni cultural, amb especial consideració del
romànic.
L’Esport és una activitat cada vegada més important de l’educació, tenint
en compte que aporta valors i ensenyaments de gran importància com el
treball en equip, la tenacitat i la inclusió social. Al mateix temps, constitueix
un element de millora de la qualitat de vida, evitant molts problemes de
salut. És una alternativa saludable i segura als diferents ocis.

RESPONSABILITAT POLÍTICA
Promourem una llei de responsabilitat política per garantir els principis
de bon govern els quals han de ser desenvolupats mitjançant codis ètics
i de bona conducta. Aquests codis es complementen amb el principi de
publicitat dels béns i interessos dels alts càrrecs i l’obligació d’observar el
règim d’incompatibilitats. Serà obligatori donar publicitat als criteris d’acord
amb els quals es designen els alts càrrecs de l’administració atenent a la
seva competència, qualificació i experiència professionals.
Implementarem un procediment d’avaluació externa independent que
garanteixi el compliment d’aquesta llei.

ECONOMIA
S’han de promoure polítiques orientades a diversificar la nostra economia,
incentivant als emprenedors i potenciar la inversió estrangera únicament i
exclusiva en els sectors no presents en l’aparell productiu andorrà.

EUROPA
L’encaix del nostre País amb la UE com a país tercer ha de preservar la nostra
identitat i garantir la nostra sobirania, la cohesió social i la seguretat. S’han
de protegir els sectors productius com l’agricultura i la ramaderia.
S’ha de garantir en tot moment el control del nostre país en qualsevol decisió
que es prengui en el marc de la nostra relació amb Europa i de manera
destacada s’ha d’assegurar en tot moment la defensa de la nostra sobirania.

