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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.  
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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.” 

 


