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1.- INTRODUCCIÓ
El Consell General va acordar, el 14 de març del
2002, crear el Consell General dels Joves amb la idea
d’escoltar els joves i d’atansar-los a la important
tasca que desenvolupa el legislador.
D’acord amb aquesta decisió, al Consell General s’hi
reuneixen 28 estudiants de segona ensenyança, de
14 a 16 anys, per analitzar, debatre i aprovar
"proposicions de llei".
Enguany se celebrarà el 16è Consell General dels
Joves, i en les comissions de treball es tractaran les
següents "proposicions de llei" presentades pels
alumnes:

2.- PROPOSICIONS DE LLEI
1. Proposició de llei de modificació
de la constitució per a poder tenir
més d’una nacionalitat
(Col·legi Sant Ermengol)

Exposició de motius
Actualment a Andorra no és legal tenir més d’una
nacionalitat (per a majors de 18 anys), segons diu
l’article núm. 7 del Capítol 1 de la Constitució
andorrana. Aquest article diu concretament que
“L’adquisició o el manteniment d’una nacionalitat
diferent de l’andorrana implicarà la pèrdua d’aquesta
en els termes i terminis fixats per la llei”. En canvi,
als països veïns és legal la seva adquisició encara que,
en alguns casos, amb algunes restriccions.
Els avantatges de poder tenir més d’una nacionalitat
són molts. Primerament, per exemple, hi ha molts
residents que porten els anys suficients vivint a
Andorra per poder ser andorrans i votar i a més “se
senten andorrans”, però tenen una altra nacionalitat
i no la volen perdre. El fet que hi hagi més gent amb
nacionalitat andorrana incrementa la quantitat de
votants, fet que democràticament és molt positiu per
al nostre país.
Un altre avantatge de l’adquisició de la múltiple
nacionalitat és que facilita els viatges internacionals,
ja que com que Andorra no pertany a la Unió
Europea dificulta considerablement els viatges, tant
d’oci com de feina. Si es pot comptar amb el
passaport d’un país de la Unió Europea i fins i tot
d’altres continents, el flux de viatges augmenta i per
tant es produeix una millora significativa en aquest
aspecte.
Article 1
Es modifica l’article núm. 7, capítol 1 de la
Constitució andorrana per legalitzar la múltiple
nacionalitat.
Article 2
A més del passaport andorrà es pot adquirir o
conservar passaports il·limitats dels països que
Andorra reconeix com a Estat.

2. Proposició de llei per a la creació
d’un centre per menors amb
addiccions
(Lycée Comte de Foix)

Exposició de motius
Al nostre país cada cop hi ha més joves que pateixen
greus conductes addictives, com per exemple, a
l’alcohol, a les drogues, o als vídeojocs. La creació
d’un centre a Andorra, facilitaria la proximitat del
seus familiars i per treballar d’una forma més íntegra
i propera per a tots els implicats (menor i familiars).
Hem de dir que les famílies que es troben en aquesta
situació, han de desplaçar-se prop de 200 km cada
cap de setmana.
Les dades en relació als menors que pateixen
conductes additives a Andorra han anat augmentant
els darrers anys, aquestes xifres (en lloc de disminuir)
sembla que van a l’alça, i les famílies en aquesta
situació necessiten una ajuda immediata,
professional i eficaç que els doni seguretat per
intentar superar i portar de la millor forma possible
aquesta difícil situació.
Creiem que per a ubicar aquest centre a Andorra es
podrien aprofitar antics edificis en desús com el vell
Hospital de Santa Coloma o residències d’avis que es
trobin inutilitzades, llocs grans i avui en dia
desaprofitats. Cal destacar que avui en dia, el centre
que es troba més a prop està a uns 180 kms
d’Andorra concretament a Argentona, fet que pot
suposar una important despesa per a moltes famílies,
i una distància gens convenient en aquestes
situacions. En aquest sentit, amb un centre a
Andorra és molt més fàcil seguir l’evolució del
menor, no trencar els lligams familiars facilitant les
visites quan convingui i sense problemes de
desplaçament. Els joves necessiten la seva família al
seu costat.
Finalment volem destacar que Andorra necessita
recuperar pel seu futur, aquests joves amb
dificultats, si els podem ajudar a recuperar-se de les
seves addiccions al nostre país serà molt millor per
ells i les seves famílies, i també pel conjunt de la
societat andorrana.
Article 1
El Govern a través del Ministeri de Sanitat promourà
la creació d’un centre especialitzat en el tractament
de les conductes addictives per a joves.
Article 2
Els menors que resideixen en aquest centre gaudiran
de la cobertura de la Seguretat Social Andorrana,
ara bé, els joves que vinguin de l’estranger hauran de
cobrir, en funció dels convenis amb els seus estats,
part de les despeses sanitàries.
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3. Proposició de llei per a reduir el
consum de drogues entre els
adolescents i/o joves
(Escola andorrana de segona ensenyança d’Ordino)

Exposició de motius
Andorra és un país desenvolupat i la seva societat ha
canviat ràpidament en l’espai de 50 anys, tant a
nivell de mentalitats com d’actituds. Avui en dia,
molts joves i adolescents consumeixen cànnabis
habitualment i sovint el lloc per compra-ho o
vendre’n es situa a l’entorn de les escoles. Tot i que
l’any 2004, es va aprovar el Pla Nacional contra les
Drogodependències (PNCD) i des de les escoles es
fan xerrades de prevenció dels hàbits tòxics, el
consum de drogues entre la població jove no ha
parat de créixer. Aquest fet és un problema greu ja
que el consum de drogues és l’origen de nombrosos
problemes de salut.
Principalment, el consum de cànnabis comporta un
important descens del rendiment escolar i provoca
l’absentisme, retards injustificats i una important
manca de concentració que poden comportar a una
insolència i faltes de respecte envers les persones del
centre escolar. Aquesta situació pot provocar
l'abandonament dels estudis, moure’s en ambients
diferents amb males influències i deixar de costat els
amics de tota la vida per noves amistats. Les
crítiques constants a les normes socials i les
conductes agressives també són efectes importants.
A nivell personal, el canvi d'activitats que comporta
el consum de drogues porta conseqüències a nivell
de la persona, com l'abandó de la higiene personal, el
canvi d'indumentària, la sensibilitat a la llum...
Per aquest motiu, la nostra proposició de llei té
l’objectiu de reduir el consum de drogues entre els
adolescents i els joves del país. Es continuaran
realitzant xerrades i tallers preventius a tots els
centres educatius del país. També el Cos de Policia
es desplaçarà a la sortida dels centres escolars i podrà
intervenir sense cap tipus de repercussió, sempre
vetllant per al benestar dels adolescents o joves. Els
pares i els centres escolars s’implicaran més en la
detecció del consum de cànnabis entre els joves.
Article 1
Es continuaran realitzant tasques de prevenció als
centres escolars del país.
Articles 2
Els consumidors de cànnabis o altres drogues seran
sancionats per la Batllia.
Article 3
Es realitzaran controls mèdics obligatoris a les escoles
per a poder saber qui consumeix freqüentment
cànnabis o altres drogues toves.

3

4. Proposició de llei per a la promoció
de l’esport-estudi
(Lycée Comte de Foix)

Exposició de Motius
A Andorra, hi ha molts alumnes que practiquen
diverses activitats esportives. Si bé és cert, que ja
existeixen plans per ajudar els alumnes que
competeixen en l’àmbit de l’esquí, també és cert que
hi ha una gran majoria d’altres alumnes que
practiquen altres activitats esportives que no poden
beneficiar-se d’aquesta bona combinació, conciliar
bé els estudis amb la pràctica esportiva.
Hem de tenir en compte que a mesura que ens fem
més grans els horaris d’entrenaments són més tard,
arribem de nit a casa, i a més, hi ha escoles que
imposen fortes càrregues de deures a casa.
De vegades, la manca d’hores de son, estrés a l’hora
de compaginar activitats esportives i els deures
escolars generen problemes familiars i frustració
entre els adolescents, no donant les mateixes
oportunitats a tots, ja que els que fan esquí sí que
queden alliberats d’algunes hores i setmanes lectives.
Nosaltres creiem que és difícil acontentar tots els
joves que practiquen esports a un cert nivell, per
tant, veiem com a única solució el fet d’establir dues
jornades intensives obligatòries per a tots els centres
de segona ensenyança del país. Aquest fet, ajudaria a
conciliar molt millor la vida acadèmica, esportiva i
també cultural dels joves estudiants andorrans.
Amb aquesta proposició de llei, s’acabaria un greuge
en relació amb els alumnes que no practiquen l’esquí
d’alta competició en comparació amb els que sí que
ho fan, i es facilitaria la pràctica per part de la resta
d’esportistes en edat escolar.
Article 1
El Ministeri d’Educació establirà una jornada
intensiva escolar mínima de dos dies a la setmana a
escollir per cada centre escolar.
Article 2
El Departament d’Esports del Govern aprovarà una
directiva perquè els diferents clubs esportius del país
adaptin els seus horaris d’entrenament a aquest nou
canvi d’horari.

5. Proposició de llei sobre el dret
d’asil a Andorra
(Col·legi Espanyol Maria Moliner)

Exposició de motius
Des del mateix Govern andorrà s’ha manifestat la
necessitat de legislar el dret d’asil a Andorra en
diverses ocasions però fins ara no ha estat aprovada
cap llei que reguli aquest dret internacional al nostre
país.
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Les convencions de Ginebra són l’intent de
normalitzar el Dret internacional humanitari i estan
formades per una sèrie de tractats internacionals
signats a Ginebra, Suïssa, entre 1864 i 1949 amb la
finalitat de minimitzar els efectes de la guerra sobre
els soldats i els civils. Dos protocols més es van afegir
i van ser aprovats al 1977 i al 2005.
Estats com Albània, Bielorússia, El Salvador,
Geòrgia, Kazakhstàn, Espanya o França s’han adherit
a aquests acords internacionals però Andorra encara
no ho ha fet.
La Constitució Andorrana declara en el títol II,
article 6, punts 1 i 2 que ‘’totes les persones són
iguals davant de la llei. Ningú no pot ésser
discriminat per raó de naixement, raça, sexe, origen,
opinió o qualsevol altra condició personal o social’’.
El dia 21 de desembre de 2017 el Consell General va
aprovar un projecte de llei per acollir refugiats
sirians. Però aquesta llei només s’aplicarà a refugiats
de Síria deixant fora a persones víctimes d’altres
conflictes que desgraciadament es donen i es
donaran al nostre món.
Article1
El Govern d’Andorra s’adhereix a les Convencions
de Ginebra i a tots els protocols.
Article 2
El Govern d’Andorra ha de redactar un projecte de
llei on es contemplin els principals aspectes dels
convenis esmentats anteriorment.

6. Proposició de llei per a la igualtat
entre homes i dones
(Escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp)

Exposició de motius
En aquesta proposició de llei volem solucionar el
problema que té el nostre Estat respecte a la
desigualtat de gènere.
Actualment, les dones segueixen sent discriminades
en diferents aspectes, malgrat hi ha lleis que ho
defensen.
La desigualtat de gènere està present en diferents
àmbits, com el laboral, el polític o en la vida
quotidiana.
Existeixen moltes situacions en què la dona continua
realitzant les tasques de casa, tot i que té un treball
extern.

Gràcies a una recopilació de dades, hem pogut
observar que és més freqüent que les dones s’ocupin
de l’educació dels seus fills. Assisteixen més mares a
reunions escolars que pares.
També des del punt de vista laboral, a mesura que
els llocs de treball augmenten en importància, hi
trobem més homes que dones. A més a més, alguns
llocs de treball amb poca preparació acadèmica ja els
atorguem a les dones: les dones de fer feina.
El principal objectiu, és conscienciar els ciutadans de
la desigualtat entre homes i dones. Per això es
realitzaran activitats a les escoles, en les quals hi
participin alumnes, familiars i l’equip educatiu del
centre, per donar a entendre la igualtat entre homes
i dones. També es realitzaran campanyes, tallers,
activitats, per donar a entendre que tots els
ciutadans som iguals.
Des del punt de vista polític proposem que s’integrin
el mateix nombre d’homes que de dones en les
candidatures de les diferents eleccions del país.
Per tot l’anteriorment mencionat i tenint en compte
els següents articles de la Constitució, hem decidit
fer aquesta llei.
Segons l’article 4 del capítol 1 títol 2 de la
Constitució Andorrana: “La Constitució reconeix
que la dignitat humana és intangible i, en
conseqüència, garanteix els drets inviolables i
imprescindibles de la persona, els quals constitueixen
el fonament de l’ordre polític, la pau social i la
justícia.”
L’article 6 del capítol 1 títol 2 de la Constitució (part
1): “Totes les persones són iguals davant la llei.
Ningú no pot ésser discriminat per raó de
naixement, raça, sexe, origen, religió, opinió o
qualsevol altra condició personal o social.”
Article 1
Les candidatures dels diferents partits polítics han de
tenir el mateix nombre de dones que d’homes.
Article 2
Es realitzaran activitats per parlar de la igualtat de
sexes a totes les escoles d’Andorra. Aquestes es faran
durant l’educació obligatòria amb la participació de
tota la comunitat educativa.
Article 3
El Govern s’encarregarà de crear campanyes
publicitàries de conscienciació per combatre la
discriminació de gènere i accentuar la igualat entre
els ciutadans.
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