
 ANDORRA ENDAVANT 
 

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  
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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!”  
  

 


