
 ANDORRA ENDAVANT 
 

 

 

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. 

 



 ANDORRA ENDAVANT 
 

 

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.” 

 


