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COMUNICAT PER LA PREMSA  

Objecte : Ampliació de l’Executiva del Partit Andorra Endavant  

 

Andorra Endavant té el plaer de comunicar-vos l’ampliació de l’Executiva del 

partit. A l’Executiva inicial, formada pels membres fundadors del partit Andorra 

Endavant que són la Carine Montaner, Presidenta d’Andorra Endavant, 

economista i professora fixa a la Universitat d’Andorra des del 2003, la Noemí 

Amador, Vice-Presidenta, professora d’anglès i el Marcos Monteagudo, 

Secretari General,  empresari, expert en tràmits i inversió estrangera, s’afegeixen 

la Verónica Fernandes, Secretària encarregada de les relacions internacionals, 



la Isabel Orobitg, Secretària de comunicació i l’Antonio Martínez, Secretari 

d’organització del partit. 

Els nous membres de l’Executiva són persones coratjoses, franques, implicades, 

amb esperit crític i amb unes grans trajectòries professionals i que han demostrat 

una gran resiliència transformant els diferents obstacles de la vida en força.  

 

Desitgen posar els seus coneixements al servei del partit Andorra Endavant i 

participar activament en primera línia al canvi que Andorra necessita.  

 

Tots els àtacs contra Andorra Endavant, només per haver volgut impulsar la 

transparència i l’ètica política, han reforçat el partit. Els membres de l’Executiva 

i els seus afiliats estan preparats i motivats, més que mai , per impulsar el canvi 

que Andorra necessita.  

 

Andorra Endavant té la ferma voluntat de lluitar, contra vent i marea, contra 

l’amiguisme, el tràfic d’influència, la persecució de les persones que van en 

contra de les decisions del poder. També vol acabar amb les males gestions dels 

diners públics dels Governs successius, vol donar el poder al poble via 

referèndums freqüents i vol garantir la separació de poders i restablir la solidesa 

del pilar fonamental d’un Estat de Dret que és la Justícia.  

 

Per acabar,  en les pàgines següents del present comunicat,  trobareu el CV de 

cada membre de l’Executiva d’Andorra Endavant i la motivació política de 

cadascú d’ells, és a dir, el motiu pel qual s’han incorporat l’Executiva del partit. 

 

 

L’Executiva d’Andorra Endavant  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS MEMBRES DE L’EXECUTIVA 

 

  



 

Verónica Fernandes Gonçalves 

Currículum  

✓ Edat- 36 anys,  

 

✓ Lloc de naixement : Andorra, 

 

✓ Trajectòria professional- Diplomada 

en Administració i Direcció 

d’empreses, va iniciar la seva carrera 

en l’àmbit d’auditories, especialitzant-

se en diversos sectors, entre ells, 

construcció, residus, sanitari, joc i 

l’explotació de dominis esquiables. 

Posteriorment, va treballar com a 

responsable del departament 

comptable i financer del Grup 

empresarial E.Leclerc, portant a terme la gestió financera i patrimonial. 

L’any 2014, va aterrar a Grup Heracles de la mà de Pablo Soler, on 

exerceix de responsable de tresoreria corporativa. 

 

✓ Accions destacades- Curs de quiromassatge i reflexologia. Ha participat 

també en el curs d’especialització  de reflexologia i càncer amb la Doctora 

Pediàtrica Bibiana Carrasco, coordinadora de l’equip de Reflexoteràpia i 

Massatge oncològic de AFANOC.  

Actualment, és estudiant de medicina tradicional Xinesa amb Cefel & 

l’Institut San Qiang. 

 

✓ Punts forts- gran coneixement en gestió comptable i financera tant en 

l’àmbit nacional com internacional. Ha col·laborat en el desenvolupament 

de l’estratègia empresarial de diversos grups. 

 

✓ Càrrec de l’Executiva Andorra endavant - Secretària encarregada de 

les relacions internacionals. 

 

Motivació: 

“Andorra Endavant més que un Partit, és un projecte que em fa vibrar, un projecte 
diferent; en el sentit que cada membre del partit aporta el seu granet de sorra a 
la construcció del projecte. Som un equip sòlid on es fomenta l’esperit crític dels 
seus membres per intentar trobar solucions als problemes del país. Som un partit 
pragmàtic i de consens on s’escolta amb respecte els arguments dels diferents 
membres. Som la formació política que té la ferma voluntat d’impulsar un canvi 
real per Andorra mirant l’interès general i on la Carine Montaner n’és la clau.   



 
La Carine és una gran professional, molt intel·ligent, l’admiro pel treball que ha 
realitzat aquests anys, sempre treballant pel futur, buscant alternatives per 
anticipar-se als problemes; fets que m’han motivat a presentar la meva 
candidatura. 
 
Certament, Andorra Endavant portarà el canvi amb un equip dinàmic i molt 
professional. No som polítics, som tècnics que volem gestionar els diners públics 
de forma curosa.  Alhora volem lluitar pels interessos dels empresaris i dels 
treballadors, buscant una dinàmica que permeti un equilibri que beneficiï a 
tothom.  
 
I què més dir? Doncs que sabem que el que ens inspira és un país més empàtic, 
que en conjunt assumeixi la responsabilitat de canviar!  
I és que, el que ens mou, és un futur d’esperança!”  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Isabel Orobitg Carrillo 

Currículum  

✓ Edat- 49 anys,  

 

✓ Lloc de naixement : Andorra, 

 

✓ Trajectòria professional-                  

Llicenciada en Dret i Postgrau en 

Mediació civil, mercantil i concursal, 

lletrada del Ministeri d’Interior des 

de l’any 1999. Altrament, i partir de 

l’any 2019, treballa com a 

orientadora jurídica del Servei 

Mediació i Orientació prop de 

l’Administració de Justícia i, 

recentment, des de l’any 2021 

exerceix com a mediadora del 

mateix Servei. 

 

✓ Projectes i Accions- Practicant d’Ashtanga Vinyasa Yoga, professora de 

Ioga, i “yogui” en l’esfera personal i fora de l’estoreta, observant i 

practicant així un gran respecte pels drets i llibertats de totes els éssers 

vius del planeta.  

Partidària i ferma defensora de la Mediació com a eina pacífica de 

resolució de conflictes.  

 

✓ Punts forts- gran coneixement del sistema judicial i del ministeri de 

l’Interior amb quasi 24 anys d’experiència. Experiència política que li ha 

permès veure el funcionament de diferents partits amb els quals no 

encaixava per un tema de integritat, valors, de maneres de fer i de visió 

de país.    

 

✓ Càrrec de l’Executiva Andorra endavant - Secretària de comunicació  

 

 

Motivació:  

“Perquè m’he integrat a Andorra Endavant? La resposta és ben senzilla: per 

convicció i confiança en les propostes del partit per tirar Andorra endavant.  

 

 



Les passades eleccions generals vaig deslligar-me totalment de tot allò que 

envoltés la política andorrana, és més, vaig marxar molt decebuda per les 2 

maniobres fetes pel partit liberal ja que va ser capaç d’aliar-se amb uns (PS) i 

seguidament amb altres (DA) en 1 mateix any per tal d’arribar –fos com fos- a 

tenir una cadira a Govern.  

Ara fa 2 anys però, sonava al Consell General una veu sola, una veu que remava 

contracorrent i que deia el que molts pensem i que parlava clar. Una veu 

transparent, coherent i totalment entregada a construir una Andorra diferent: és 

la veu de la Carine Montaner. Així que vaig començar a seguir-la a Instagram, 

twitter, premsa, TV...., vaig observar -i continuo observant ara també- que els 

arguments que defensa en solitari i en contra de la majoria i de l’oposició, són 

sovint solucions i crítiques constructives que únicament persegueixen crear un 

nou marc social i econòmic per l’Andorra que ara mateix està anant a la deriva i 

que, segurament, s’enfonsarà si continuen governant els mateixos equips de 

persones i partits polítics, i això no ens ho podem permetre.  

Carine Montaner ha demostrat en solitari i ara amb Andorra Endavant que la 

seva línia de treball és coherent, no canvia de discurs segons qui te davant, ni 

es ven a canvi d’una cadira. Això té un nom i és: INTEGRITAT. És molt difícil 

trobar un polític íntegre ara mateix, un polític que treballi per convicció i amb la 

única voluntat de Servei Públic i amb la finalitat de GESTIONAR el diner públic 

per tal de donar-li la millor solució i la resposta al ciutadà que espera que així 

sigui.  

Per això, he dit SÍ al projecte Andorra Endavant, m’he afiliat i ara hi estic immersa 

activament. Perquè, a més, és un partit que va més enllà dels colors polítics i 

tendències, etiquetes polítiques que actualment són del tot obsoletes. Ara es 

tracta de disposar de perfils professionals altament tècnics en cada matèria 

per a donar la solució més intel·ligent a la població, es tracta també de disposar 

de persones íntegres, neutrals i independents per a que Gestionin el diner públic 

que paga cada ciutadà d’Andorra amb impostos, tributs, etc... i que, 

essencialment, aquesta Gestió sigui eficient i eficaç per a revertir el resultat en 

el ciutadà que tributa any rere any. 

En definitiva, es tracta de proporcionar a la població la solució més intel·ligent, i 

certament d’això tracta el nostre partit: de GESTIONAR i SOLUCIONAR. I és 

per tots aquests motius, que m’he endinsat en aquest projecte i ara formo part 

del partit Andorra Endavant ja que és l´únic que pot tirar aquest país endavant.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Antonio Martinez Gomez

    

Currículum  

✓ Edat- 64 anys,  

 

✓ Lloc de naixement : Barcelona, 

 

✓ Trajectòria professional- 

Empresari - Analista de 

Sistemes i Gestor de Projectes 

Informàtics durant més de 30 

anys. 

 

✓ Accions destacades-  Creador 

i gestor del projecte esportiu 

“Club Tennis Taula Valls del 

Nord”, amb més de 50 socis i 

que porta més de 3 anys invicte 

a la Lliga Espanyola i 3 títols individuals de Campions d’Espanya.  

 

✓ Punts forts- Gran experiència en gestió de projectes professionals i 

esportius.    

 

✓ Càrrec de l’Executiva Andorra endavant - Secretari d’organització del 

partit.  

 

Motivació: 

“Si bé he de reconèixer que fins ara he estat contrari a formar part de qualsevol 

partit polític, el dia a dia i sobretot la gestió realitzada durant els 2 últims anys pel 

Govern amb el beneplàcit de la majoria de l’oposició, m’ha deixat la sensació de 

que quan hi ha una crisi no tenim tècnics governant de veritat que siguin capaços 

d’aportar solucions reals.  

Únicament han deixat passar el temps, com quasi sempre fan amb tots els 

obstacles que es troben, per veure si la gent oblida (que acaba sent així) o acudir 

al “Mal de molts, conhort de boigs”.       

Només una persona em va cridar l’atenció, una política que dia rere dia es feia 

sentir i aportava solucions, per això justament era atacada, és més fàcil atacar al 



díscol que analitzar el que diu, posicionar-se en contra, que intercanviar 

coneixement i sortir de la mediocritat.    

Carine Montaner ha estat la única política d’Andorra que ha qüestionat el 

missatge oficial i ho ha fet amb documentació contrastada, amb articles de 

publicacions de revistes tècniques consolidades. I ho ha fet en cadascuna de les 

seves intervencions, estavellant-se cada vegada contra el “mur d’experts” (que 

ningú coneix i que tenien conflictes d’interessos la major part d’ells), o bé contra 

els que esperen al seient el seu torn de glòria. 

Per això vull formar part d’Andorra Endavant, perquè m’identifico amb gent com 
la Carine, perquè vull formar part d’aquest projecte i cercar solucions que aportin 
a aquest País qualitat de vida per les generacions actuals i futur pels més joves.  

Vull formar part d’Andorra Endavant per deixar de delegar en qui NO compta 
amb qui l’escull, cada vegada més els polítics dels “partits oficials”,  s’estan 
allunyant del poble i de les seves necessitats, inclús normalitzant el fet de que 
són escollits per fer el que volen durant el seu mandat.” 

      

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRES FUNDADORS DEL PARTIT  

i MEMBRES DE L’EXECUTIVA  

 

  



 

Carine Montaner Raynaud  

Currículum 

 

✓ Edat- 44 anys, 

 

✓ Lloc de naixement : Toulouse 

França  

 

✓ Trajectòria professional i 

política- Economista titular d’un 

Bachelor d’Econòmiques i gestió 

d’empreses (Toulouse 1- 

capitole) i  titular d’un Màster 

públic europeu d’enginyeria 

d’economia i social de les 

polítiques territorials de la 

Universitat Toulouse 1 Capitole. 

Professora a la Universitat 

d’Andorra des del 2003. Consellera General durant dos mandats 

consecutius 2015-2019 i 2019-2023.   

 

✓ Accions destacades- va participar en l’acció 6 del programa europeu 

Transversalis per impulsar l’emprenedoria transfronterera a nivell d’una 

xarxa de universitats transfrontereres. Membre actiu de l’Associació 

internacional d’ètica científica i política. Va participar a la Cimera de 

Estocolm al desembre del 2020 amb el Mike Yeadon, Astrid 

Stuckelberger, professors reconeguts de Harvard i premis Nobel pel tema 

de la pandèmia covid.  

 

✓ Punts forts- amor del país i de la seva gent, contactes internacionals 

francòfons, experta en negociació i en management, curiositat 

intel·lectual, esperit crític i d’investigació. Gran motivació per impulsar el 

canvi. Gran resistència i resiliència.  

 

✓ Càrrec de l’Executiva Andorra endavant - Presidenta del partit. 

 

 

 

 



Motivació: 

“La política andorrana s’ha convertida en una política molt liquida, una política 

del dictat de la imatge i de màrqueting. Escoltar discursos buits de continguts, 

discursos de propaganda al costat de la realitat i lluny de la destresa social 

m’entristeix moltíssim. Fa anys que veig Andorra declinar. La nostra estimada 

Andorra que s’allunya de la seva essència cada dia més, de les seves arrels i 

especificitats com a país. No puc tenir els braços creuats veient Andorra anant 

cap al declivi per culpa de la mala gestió dels Governs successius. No puc tenir 

els braços creuats veient la gent empobrint-se dia rere dia.  No puc tenir els 

braços creuats veient injustícies de tot tipus al país. 

El nostre partit Andorra Endavant és la resposta per recuperar el benestar dels 

ciutadans, per recuperar la prosperitat i la grandesa d’Andorra. Som un equip de 

gent valenta, unida i preparada a fer sacrificis per posar ordre al desordre actual. 

Volem impulsar la meritocràcia i acabar amb els privilegis d’alguns que es 

consideren com els “andorrans  de primera” en oposició a la resta, els “andorrans 

de segona”. Tots som Andorra, i farem tot per tal que sigui així.” 

  



 

Noemí Amador Perez  

Currículum 

 

✓ Edat- 39 anys, 

 

✓ Lloc de naixement : Andorra, 

 

✓ Trajectòria professional- 

Diplomada en filologia anglesa i 

en educació i TIC (e-learning). 

Treballa com a professora 

d’anglès a l’escola andorrana de 

segona ensenyança 

 

✓ Accions destacades- va 

participar en el programa 

Fullbright- ITD “The Study of the 

United States Institute for Secondary School Educators”- US Department 

of State. Va cursar la formació d’educador esportiu a l’EFPEM. Va obtenir 

els certificats de socorrisme a la Creu Roja andorrana. 

 

✓ Punts forts- Coneixements en l’àmbit Educatiu. Perseverant, flexible i 

positiva per afrontar els canvis que sorgeixen en la vida. 

 

✓ Càrrec de l’Executiva Andorra endavant - Vice-presidenta del partit. 

 

Motivació: 

“He decidit formar part del projecte d’Andorra Endavant perquè per mi és un 

projecte polític que va més enllà del que coneixen en el món de la política. És 

sobretot un projecte humà, apassionat per un país que és el nostre, Andorra. 

Humà i apassionat perquè les persones que hi formem part tenim un objectiu 

comú que és Andorra i un projecte comú que és conduir el nostre país “Endavant” 

amb perfils de persones que pel nostre viscut en les nostres vides podem aportar 

el nostre granet de sorra. Per avançar en la meva vida, he afrontat reptes i he 

actuat per resoldre’ls!  

 

 



Doncs bé, aquesta paraula “Endavant” defineix també el meu recorregut, la visió 

que tinc de la meva vida tant personal com professional. Penso que som tots 

responsables de la construcció del nostre futur i el meu viscut sobretot aquests 

darrers anys on he hagut de fer front a la mort d’un marit i a la lluita contra un 

càncer, i m’ha ensenyat que hi han dos vies possibles, orientar-se cap al futur, o 

lamentar-se en el passat! I la decisió que vaig prendre aleshores, va ser clara i 

sense cap dubte: mirar cap al futur i continuar gaudint al màxim de les petites 

coses que a un li ofereix la vida. Per mi el camí polític és un camí similar al que 

acabo de descriure, i he triat participar-hi amb optimisme, amb una visió clara del 

que vull i no vull per Andorra, perquè el meu fill que ara té 7 anys no em digui, 

“mama, com és que no vas fer res…” 

Llavors és simplement començar fent petites accions, buscar a obtenir un 

resultat. Fer política per mi significa, conservar els meus ideals sense ser 

ingènua, ser conscient de les crisis i dificultats actuals però afrontar-ho amb 

optimisme, tenir una visió enfocada a un interès general, ser propera, escoltar 

els altres i fer l’esforç de diàleg permanent. En definitiva, fer una politica justa, 

responsable i coherent! 

I acabaré fent al·lusió a la Educació que fa part de la meva vida professional i 

que és el primer graó d’una societat. En el meu dia a dia a l’escola comparteixo 

moltes hores amb adolescents tant impartint les meves classes d’anglès com les 

hores que dedico a la tutoria. Hi ha una frase de Arnold Glasgow, un pensador 

Nord Americà, que em motiva en la meva pràctica docent i és, “un dels principals 

objectius de la Educació ha de ser ampliar les finestres per les quals veiem el 

món”.  

Continuo pensant que Andorra tot i ser petita pot oferir grans oportunitats als 

nostres joves! Així que aquesta és la meva motivació i dedicació en el partit que 

hem creat, Andorra Endavant. Som-hi i Endavant!” 

  



 

Marc Monteagudo Torres  

Currículum 

 

✓ Edat- 35 anys  

 

✓ Lloc de naixement : 

Pontevedra, Galicia 

 

✓ Trajectòria professional- 

Titulat en Programació 

Informàtica especialitat Gestió 

d’Empreses. Empresari 

propietari d’una gestoria i soci 

d’una agència especialitzada de 

viatge  

 

✓ Característiques destacades-

Fusta d’emprenedor, amant dels 

reptes i de l’esforç  

 

✓ Punts forts- Expert en gestions 

administratives i en inversions 

estrangeres  

 

✓ Càrrec de l’Executiva Andorra 

endavant – Secretari General  

 

Motivació  

✓ “La recerca de la millora del servei públic de cara als usuaris a nivell de 

les gestiones administratives i millora del tracte amb el funcionariat públic.  

 

✓ L’eliminació de l’amiguisme,  

 

✓ el foment de la meritocràcia  

 

✓ la recuperació del benestar  

 

✓ la garantia d’una vida digna pels ciutadans” 

 


