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Inserir vídeo

Units pel Progrés d'Andorra aspira a obtenir representació al Consell General i es
postula com la proposta transversal adreçada a persones no identi cades amb la
política actual. El cap de llista ha assegurat a l'"Ara i Aquí" que abandonarà el
moviment provida després de les eleccions.
Alfons Clavera assegura que la formació va néixer perquè la majoria dels membres no
s'indenti quen amb la resta de partits.
En el seu cas va abandonar la militància liberal per ser contrari al pacte amb el PS i per
divergències morals respecte a la postura del partit sobre l'avortament.
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Clavera assegura que Units pel Progrés d'Andorra (UPA) aspira a obtenir reprsentació
parlamentària. "Som conscients que és un repte per nosaltres però no tenim por. Ens
presentem com som i deixarem que la ciutadania ens valori i jutgi les nostres propostes", ha
dit.
El número u de la llista d'UPA assegura que en dues ocasions Eusebi Nomen li va proposar
unir-se en una sola candidatura, però que ho va descartar perquè existeixen diferències
molt importants, per exemple, en el contingut de l'acord d'associació amb la UE i perquè li
semblava "poc ètic" de cara a la gent que li havia fet con ança, ja que Clavera ja havia
anunciat la seva candidatura. Ha afegit que tampoc li semblava bé afegir-s'hi “per
tacticisme electoral perquè tenim voluntat de continuïtat”.
Clavera no pensa abandonar l'Institut de Drets Humans sense haver parlat amb la resta de
membres per esbrinar el posicionament real de cadascú respecte de l'avortament.
Aixó sí, deixarà el moviment provida després dels comicis. Creu que el Govern de DA ha
tingut aspectes positius, com ara el desplegament d'algunes lleis, com la de procediment
civil, però també coses negatives, com el secretisme en les negociacions amb la UE.

Entrevista completa al cap de llista d'UPA, Alfons Clavera, a l'Ara i Aquí:
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