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Pròleg
Enric Casassas, President de I'U.C.E.

La Universitat Catalana d ' Estiu , està realment satisfeta d ' haver
pogut incorporar dintre de les seves estructures, una institució andorrana . En realitat, la Universitat Catalana d ' Estiu és una universitat amb vocació d'aprofundir en l'estudi de totes les activitats i
de totes les branques que formen part de la cultura comuna de
tots els Països Catalans i, fins ara , no havíem aconseguit que cap
institució andorrana s' hi sumés.
Enguany , la Societat Andorrana de Ciències va prendre la iniciativa de demanar la seva adhesió al Patronat de la Universitat
Catalana d ' Estiu , presentada pel professor BECAT i per en Pere
VERDAGUER. Es va acceptar per unanimitat.
La Societat Andorrana de Ciències , forma part actualment
del Patronat de la Universitat Catalana d ' Estiu i, a més a més, fomenta la nostra Universitat amb unes beques per a estudiants ,
que si aquests anys són poques , altres anys poden ser més.
Participa directament a la Universitat Catalana d ' Estiu amb activitats com aquesta Diada Andorrana.
Aquí en voldria remarcar el caràcter especial. El Patronat va
considerar com a molt important, fa tres anys , la incorporació de
les universitats dels Països Catalans a les activitats de la Universitat
Catalana d ' Estiu. Es va traduir en l' organització d ' uns seminaris
d ' investigació , que durant dos anys de funcionament van demostrar que tenen poca repercussió sobre els estudis generals de la
Universitat Catalana d ' Estiu. Ens interessa més que les universitats
participin amb coses que repercuteixin directament sobre el cas
de la Universitat Catalana d'Estiu i, aquest any, tant la Universitat
de Barcelona com la Universitat Autònoma , ha organitzat seminaris de caràcter generalment , d ' alt nivell ; els seminaris de la
Universitat de València i la Universitat Politècnica de Catalunya ,
encara són molt especialitzats, però de totes maneres s'ha capgirat l' orientació dels seminaris i, han tingut una bona incidència
sobre la vida general d ' aquesta Universitat.
\

La Universitat de Perpinyà , que és una de les universitats que
forma part del Patronat i de l' organització dels seminaris , aquest
any ha canviat l'estructura de la seva aportació; per a organitzar
la Diada d'avui, en co l.laboració amb la Societat Andorrana de
Ciències. Tenim , doncs, aquí un d 'aquests seminaris especialitzats,
però també , amb un component informatiu i d'estudi sobre
l'estat andorrà .
Estic molt conte nt que prengui aquesta forma perquè se
suma a l'esforç global de la Universitat Catalana d'Estiu .
Nosaltres esperem que en el futur la vinculació d ' Andorra a la
Universitat d'Estiu s'incrementi i, que els lligams siguin cada vegada més estrets. Vo ldríem que la Diada Andorrana s'ampliï amb
onze dies andorrans a la Universitat Catalana d ' Estiu.
Esperem que el seminari d ' avui, tingui molt èxit i, que pugui
continuar altres anys.
Benvinguts tots a la Universitat Catalana d'Estiu i gràcies per la
vostra assistència.
Joan BECAT

L' objectiu de la diada és, pel cap baix , de fer un balanç i, si
és possible, de donar respostes a les preguntes i qüestions exposades a la convocatòria . L' ordre de les preguntes és aleatori , és a
dir, que no hi cal veure cap intenció ni jerarquia .
En e l dossier que teniu a les mans, trobareu e ls ponents i el
programa definitiu de les comun icac ions. No hi ha cap tema principa l que no tingui una ponència. Els ponents hi participen tots, a
títol personal i no pas en representació d'Institucions; si reflecteixen un punt de vista institucional o de partit ho diran ells.
Destacaré la qualitat dels participants i la forta participació
d'andorrans , tots qualificats i amb bon cone ixement del tema
que exploraran .
Per què aquesta Diada? S'ha volgut afirmar la presència
d ' Andorra a la Universitat Catalana d ' Estiu , tot ficant e l marc

sense polèmiques , però amb debat. de les jornades científiques
que s' acostumen o fer o lo Universitat Catalana d ' Estiu. D' uno
bonda volem evitar lo demagògia, és o dir, les presentacions fàcils , atractives, però sovint lluny de les realitats , però d'uno altra
bonda , tenim lo voluntat de no amagar les coses. En això seguirem el nou estil de lo Universitat Catalana d ' Estiu de Prado , és o
dir coses clores , però , amb prou distància i acceptant el debat.
Per o un debat real col que tothom tingui dades i elements.
Per tant, per o coda temo , en un primer temps escoltarem uno
ponència , llegida o amb només el comentari dels eixos i continguts essencials , seguida d ' un temps breu per o preguntes i aclariments sobre lo mateixa ponència; teniu o les mons un resum de
coda comunicació. Després del bloc de ponències , tant del motí
com de lo tardo , obrirem el debat de conjunt.
El temo general del motí concerneix l'e stat andorrà , les
Institucions i l' Estat, amb les qüestions de gestió interior i de representació internacional.
El grup de ponències de lo tardo , és més aviat, dirigit cop o lo
societat, és o dir, economia, evolució de lo societat, necessitats
socials. El temo d ' ensenyament serà exposat, jo que ens ho semblat que era més un problema institucional i social andorrà , més
que uno pura qüestió pedagògica i de formació del jovent.
Teniu o les mons uno presentació dels ponents , un resum de
coda comunicació i dos documents en onexe: El text de lo
Reformo del 1866, perquè l'evolució contemporània d ' Andorra
arranco amb aquesta Reformo i, un plec de fulls d ' un curs del
D.E .U.G . de català o distància de l'Institut Franco-Català de lo
Universitat de Perpinyà, de l'assignatura Andorra , sobre els microestats en el món i els microestots i petits territoris europeus.
Aro escoltarem lo primera ponència , d 'Antoni FIÑANA, sobre
les bases del Sistema Institucional Andorrà i lo repartició dels poders.

LES BASES DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
ACTUAL ANDORRA
Antoni FIÑANA *

I. - INTRODUCCIÓ
Abans d'entrar en el contingut de la ponència que em fou
encomanada, crec que és necessari d ' efectuar unes breus puntualitzacions sobre el tema que serà desenvolupat a continuació .
Certament , per conèixer la situació institucional andorrana
d ' avui dia , cal prèviament tenir unes nocions bàsiques sobre
l'evolució de les seves institucions i sobre la dinàmica de la societat andorrana en aquests darrers trenta anys.
Aquesta darrera qüestió sobrepassa l'encàrrec que se ' m feu ,
en el seu dia , però figura en altra ponència que serà presentada
en el marc d ' aquesta Universitat Catalana d'Estiu de Prada. Per
contra , he inclòs dins de la meva exposició unes breus referències
a aquells fets històrics de més importància que han marcat el desenvolupament posterior de les institucions del Principat, abans
d 'entrar en I' anàlisi sobre la seva situació actual.
11. - LES INSTITUCIONS ANDORRANES

Per a l' estudi de les Institucions Andorranes , es parteix habitualment d'una doble distinció entre Els Coprínceps i els Serveis
que en depenen , i els Òrgans derivats del sufragi popular.
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La present ponència recull i s'estructura a partir d ' aquesta distinció .
1. ELS COPRÍNCEPS

Antecedents històrics
Per tal de retrobar l'origen del Coprincipat cal situar-nos en
plena Edat Mitja, amb la signatura dels Poreatges de 1278 i 1288
pels dos co-senyors de l'època .
Fins arribar a la signatura d 'aquestes dues sentències arbitrals
la història andorrana es veu morcada per un seguit d 'esdeveniments que , directament o indirecta, condicionen la seva posterior
e volució com a comunitat diferenciada. Alguns d ' aquests fets
històrics són avui encara objecte de controvèrsia entre els autors
que s'han dedicat a l'estudi dels orígens històrics del Principat.
Per la meva port , intentaré comentar breument l' evoluci ó
d ' aquest període , fent especial referència a a quells fets que
tenen una importància notòria.
Com a punt de partida , cal tenir present la conquesta (a portir del 711) de la Península Ibèrica i port del migdia francès (septimània) per port dels Àrabs, aturada per Carles Martell a Poitiers .
l' any 732 , i la posterior reconquesta d ' una porció d 'aquest darrer
territori pels Francs , amb la formació de la Morca Hispànica .
Andorra es retroba, doncs , sota la sobirania dels reis Francs i,
de forma més immediata , sota la jurisdicció del Comte d ' Urgell ,
que governava una port del nou territori franc en representa c ió
d 'aquells.
L'evolució progressiva de la reconquesta i la disminució i feblesa del poder sobirà , permeten l'afirmació del poder comtal ,
principalment a partir del segle X, i situen paulatinament l' interès
econòmic i militar dels comtes en els nous territo ris represos als
sarraïns.
Per la seva port , l' Església d'Urgell va adquirint poc a poc diversos drets en la terra andorrana . Però no és fin s l'any 1233 quan
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el Bisbat d'Urgell obté , per cessió del Comte d ' Urgell Ermengol VI,
tots els drets i béns que disposava a la Vall d'Andorra (i a
Arcavell). Aquest acte clou un seguit de donacions o permutes
realitzades entre els Comtes d'Urgell i els Bisbes d'Urgell els quals,
a partir del Segle Xl, apareixen com a sobirans d'Andorra, tal com
sembla confirmar la Concòrdia signada entre el Bisbe Bernat
Sanç i els Homes d'Andorra I' any 177 6.
El 19 de juliol de 1159 Arnau de Caboet i el Bisbe Bernat Sanç
signen un tractat pel qual l'Església d'Urgell, en tant que sobirana
del territori Andorrà , fa donació en feu de les Valls a la Casa de
Caboet. Cal entendre aquest fet, en les contínues hostilitats demostrades pels Senyors veïns envers l' Església d'Urgell. (Aquesta
conserva els drets de sobirania, en tant que la Casa de Caboet
disposarà, endavant, dels drets polítics, militars i judicials).
Per successius matrimonis (Arnalda de Caboet amb Arnau de
Castellbò i Ermessenda de Castellbò amb Roger Bernat 11) els drets
sobre les Valls Andorranes passen al Comtat de Foix.
La situació d'equilibri que havia existit fins aleshores es trenca i
s'obre un període de constants lluites entre Senyor i Vassall per al
control del territori Andorrà, que finalitzarà amb la signatura els
anys 1278 i 1288 de dos Pareatges (sentències arbitrals) entre el
Bisbe Pere d'Urg i el Comte Roger Bernat 111 .
Tal com diu ZEMANECK

( 1)

«els Pareatges de 1278 i 1288 posen fi a una querella entre
e ls dos senyors feudals , el Bisbe d ' Urgell i el Comte de Foix,
sobre el tema d ' Andorra , repartint els drets sobre Andorra
entre els dos Senyors. La Talla (qüèstia) seria exigida alternativament per l' un i l'altre , la justícia s' aplicaria en Comú pels
dos i la host (infanteria) i al cavalcada (cavalleria) pertanyerien a l'un i a l'altre. En el decurs de l'evoluc ió histò rica el
principi que es troba a la base dels dos Pareatges , la igualtat dels drets dels dos senyors, s'ha estès més enllà del seu
camp d 'aplicació primitius (qüèstia , justícia , lleves) a quasi
tots els drets que els senyors exercien a Andorra , ... ».

Els Pareatges constitueixen, doncs , el fonament jurídic del
Coprincipat.
( l ) K. ZEMA NEC K: L'Estatut Internacional d 'Andorra. Pàg. 19.
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Si bé el Bisbat d ' Urgell ho conservat fins avui dia els seus drets
sobre Andorra , els drets de lo Caso de Foix correspongueren primerament ols reis de Navarro , i amb Enric IV s'incorporaren o lo
Corono Francesa. Malgrat el parèntesi de lo Revolució Francesa ,
en què els Andorrans es trobaren «alliberats» de les seves obligacions envers els Reis Francesos , o demando dels mateixos andorrans , l' emperador Napoleó lr. per Decret del 27 de març de 1806
restoblí lo situació anterior. Des aleshores els drets sobre e l
Principat han estat represes pels Cop de l' Estat Francès i exercits
pels Presidents de lo República Francesa.
Situació actual
Els Coprínceps ostenten de formo personal, conjunto , indivisa i
paritària lo sobirania del Principat d'Andorra.
Els drets del Copríncep Episcopal van lligats ol còrrec de Bisbe
d ' Urgell, i els del Copríncep Francès van lligats ol còrrec de
President de lo República Francesa.
Lo mateixa definició evocada anteriorment porto o lo consideració que el poder dels Coprínceps sobre Andorra és de
caràcter sobirà.
A aquest respecte , Karl ZEMANECK

(2 )

indico que

«En el domini del sistema "c onstitucional " els p od ers d els dos
Coprín c eps , a c tuant c onjuntament, són en teoria , il .limitats.
Tots els d o minis del sistema "constitucional " and orrà estan a
la disp osic ió d els Coprínce p s» .

Això no obstant, col subratllar que sobre aquest principi incideixen diverses limitacions que poden provenir d' obligacions d erivades dels Pareotges , dels privilegis concedits ols andorrans, i dels
costums del país , tal com s'exposo tot seguit:
l . Els Coprínceps tenen drets que poden exercir tot
sols (els nomenaments de Delegats Permanents ,
Veguers , membres dels Tribunals Superiors) o alternativament (nomenament de Jutges d ' Ap e l.lo (2) K. ZEMANECK: op . cit., p à g s. 24 i 25.
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cions, Fiscals). Per la seva part, el Copríncep
Episcopal vetlla pel manteniment dels registres civils
i té jurisdicció exclusiva sobre els eclesiàstics de les
Valls.
2. El Pareatge de 1278 estableix un sistema alternatiu de percepció de la Qüèstia. Els anys parells al
Copríncep Episcopal i els imparells al Francès.
3. Els privilegis concedits a les Assemblees
Andorranes limiten els drets dels Coprínceps. Així és
com en el nomenament de Batlles i Notaris intervé
el Consell General, que disposa del dret de presentació (setena i doena) . Així mateix, el Consell
General disposa de certes competències (com després veurem) en les quals els Coprínceps no hi intervenen, si no és per via del Recurs en Queixa.
Al marge de les excepcions que hem referit anteriorment, el
costum andorrà vol que atès el principi bàsic de la cosenyoria; la
igualtat de drets dels dos Coprínceps, aquests hagi d 'actuar conjuntament.
Abans de donar per clos aquest punt, cal exposar que, en la
pràctica, la majoria dels drets dels Coprínceps (excepció feta
dels nomenaments) són exercits pels seus representants: Delegats
Permanents i Veguers, i pels Tribunals.
Les institucions depenents dels coprínceps
A. Els serveis dels coprínceps
ELS DELEGATS PERMANENTS

El càrrec de Delegat Permanent del Copríncep Episcopal fou
creat el 25 de juliol de 1881, des de l'any 1907 aquest càrrec solia
correspondre al Vicari General del Bisbat d'Urgell , però les normes
diocesanes vigents preveuen actualment la separació dels dos
càrrecs.
El càrrec de Delegat Permanent del Copríncep Francès fou
- 5-

creat el 3 d e juny de 1882
Orientals.

afectat a l Prefecte dels Pirineus

Com es pot comprovar són institucions relativament recents,
però cal assenyalar que amb anterioritat havien existit «Delegats
Especials» nomenats puntualment per a resoldre afers litigiosos.
Tal com exposa N. MARQUÈS

(3)

«O més del poder legislatiu (que prenen lo formo de
Decrets) , exerc it en nom i per delegació dels Prínceps , i
d 'a ltres funcions que els són pròpies . correspon o ls Delegats
Perm anent lo facu ltat de resoldre en última instà ncia e ls rec ursos en queixo Uustício adm inistrativa)».

Així doncs, els Delegats Permanents coneixen directam e nt
dels afers derivats de l' autoritat d e ls Coprínceps i exerceixe n una
verdad era tutela sobre qualsevol òrgan polític o administratiu del
Prin c ipat.
ELS VEGUERS

Els Veg uers són els representants dels Coprínceps a les Valls , on
hi resideixe n. Representen una de les institucions més antigues del
Princip a t . El Pareatge de 1278 ja en confirma l' existèn cia. En
l'Edat Mitja se 'ls coneixia amb el nom de baiulu , vicarius o veguer,
però també se ' ls ha anomenat ll octinents i vicegerents dels
Prínceps (POLITAR) o ca pitans genera ls (Josep MQVIDAL i G UI TART).
El MANUAL DIGEST C4) exposa que
«Es ta nt a ntiga so autoritat en los Va lls de And orra com en
elias es ontich lo govern y c o m en los demés districtes y governs, tant de França , com de Espoño; oont los Veguers a ntigament eron los sols que tenion lo Cort de Justicio y ministro bon esta; ( .. .) Sols en lo Va lls de Andorra se conservon los
Veguers ab son p rimitiu suprema govern , sens dependir, tant
en lo govern atiu , co m en lo de Jutic io de a ltre Superior que
dels Princéps de e lias .... ».

Si bé el MANUAL DIGEST i el POLITAR estableixen una llista de
(3) N. MARQUÈS: Lleis i Resolucions dels Coprínceps i dels seus Delegats. Pàg. 20.
(4) Manuel Digest: Antoni FITER i ROSSELL. Edic ió del M.l. Consell General del març de 1987. pàg. 38.
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les atribucions dels Veguers i de les restriccions a les seves facultats , les seves competències no han estat mai definides puntualment, cosa que ha provocat nombrosos conflictes amb altres institucions del Principat. Això no obstant, intentarem concretar-les
en la mesura del possible.
Tradicionalment , les competències dels Veguers s'han estès
en el domini de la justícia i de l'ord re públic.
Així és com els Veguers jutgen junts en el Tribunal de Corts
(òrgan suprem de la justícia penal al Principat), si bé, actualment,
han nomenat uns substituts (magistrats) que els representen.
Igualment, els Veguers reunits en corts (és a dir: actuant de
nou conjuntament) tenen poder legislatiu en matèria criminal i
d'ordre públic. Però com indica SABATER (5)
«Els Veguers també han legislat en matèria de justícia (civil i
penal) però reunits co m a Tribunal de Corts i altra vegada a
proposta del Jutge d' Apel.lacions, però no tan sols en
matèries concernents al fu nc ionament del propi Tribunal de
Corts, del Jutjat d'Apel.lacions o dels Batlles, sinó en matèries de caràcter c ivil i processal. .. ·''·

Cal afegir que en nombrosos casos han legislat per expressa
delegació dels Coprínceps o dels Delegats Permanents.
Els Veguers comanen la Milícia (sometén) i el Servei d 'Ordre , ja
que són responsables de l'ordre públic al Principat.
Finalment, disposen de certes competències administratives
(expedeixen els visats d'entrada als països veïns, tenen competències en matèria d'immigració) i per delegació dels
Coprínceps poden actuar en altres camps (nomenament de participants andorrans en conferències internacional i, especialment,
en matèria legislativa).
Com ja hem assenyalat els Veguers són nomenats directament pels Coprínceps, però abans d 'exercir les seves funcions , i
com a condició sine qua non , han de prestar jurament davant el
Consell General.
(5) A. SABATER: Dret C ivil d'Andorra. pàg. 38.
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B. Els òrgans judicials

Antecedents històrics
Els Batlles jo apareixen referits ol Pareotge de 1278 (6) que diu :
«Els Batlles dels Senyors Bisbes i Comtes exerceixen en comú i ol
mateix temps el mer imperi sobre els homes d 'Andorra , és o dir: les
justícies majors, mitjanes i menors i totes les que pertanyin ol mer i
mixt imperi i jurisdicció».
El MANUAL DIGEST

(7)

indico que

«Que com desde la antiguitat los Batlles se anomenassen
Saigs en llatí Sag iones. no se nomenasse de aquí en abant
ab aquestos noms. ni en llatí ni en vulgar. sinos; que se anomenassen Bayuli los quals boig aquest nom tingu essen la
mateixa authoritat y ofici, que antes tenian , baix lo nom de
saigs y de sag iones. ( ... )» .

Nomenament
El s Batlles só n elegits pel Co príncep (e ls Episcopa ls) o pel
Veguer (els Fran cesos) o partir d ' uno llisto d e set nom (Set ena)
que presento el Consell General. El mandat, o diferència dels anteriors: Veguers i Delegats Permanents, té uno d urada de 3 anys ,
renovable indefinidament.
Uno vo lto designat el Ba tlle pre sto jurament davant e l
Copríncep Episco pal o el Vegue r Francès, segons el cos , i davant
el Consell General.
A partir del Decret dels Veguers del 6 d'agost de 1977 hi ho
q uatre Batlles: dos francesos i dos episcopals.
Competènci es
En dret C ivil els Batll es són Jutges en primera in stàn c ia (e ls
quatre procedeixen i judiquen per separat) . Llurs resolucio ns són
opel.lobles davant e l Jutge d'Ape!. loc ions.

( 6) Text de l'obra Dret Civil d'Andorra, d'Antoni SABATER. pàg. 39.
( 7) Manual Digest op. cit . pàg. 203.
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Segons exposo SABATER

(8)

«Els Batlles actuen . com s'ha dit. en nom dels Coprínceps, i
amb absoluta autoritat. independència i objectivitat, depenent tan sols en lo gobernatiu i disciplinari dels Veguers i del
Jutge d' Apel.lacions»:

En Dret Penol el Tribunal de Batlles, format per un Batlle
Episcopal i un Batlle Francès, és competent en les infraccions menors (contravencions penols). Les seves sentències són opel.lobles
davant el Tribunal de Corts (9).
Per ols delictes els Batlles actuen com o jutges instructors.
Lo competència en aquests afers correspon ol primer dels
Batlles que hagi hagut d'intervenir.
Al marge de llurs atribucions en matèria judicial els Batlles comanen el Servei d 'Ordre i el Sometén. En ambdós casos per delegació dels Veguers.
EL JUTGE D'APEL.LACIONS

Antecedents i nomenament
Segons SABATER

( 10)

«El Jutge d ' Apel.lacions ( ... )apareix en el Pareatge de 1278,
en el que es preveu l'existència d 'un assessor en el Tribunal
designat en comú pels Batlles, però aquest costum es modificà posteriorment i foren els Veguers , segons les disposicions
dels Pareatges els que elegien Jutge (Tant en les causes civ ils com criminals) . però . degut a què no es posaven
d ' acord en la nominació de la persona. els posaven a la
seva elecció, nomenant-los un i altre alternativament per
vida» .

OBIOLS, segons escriu SABATER, exposo que fou un document
de I' any 144 7 el que explico I· origen del càrrec de Jutge
d 'Apel.locions . que fou conseqüència de lo reclamació dels ho( 8) A. SABATER: Op. cit .. pàg. 42.
( 9) NOTA: Els Decrets de creació i regulació del Tribunal de Delictes Menors de gener de 1988 no fan
cap referènc ia sobre aquest fet. S'entén doncs que és d 'aplicació allò que d isposa el Dec ret de
Procediment Penal de 1984.
(10) A. SABATER: op. cit ., pàg. 42.
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bitants d ' Andorra a la Comtesa de Foix, contra I' actuació del seu
Veguer.
Actualment, el Decret de 30 de setembre d e 1975 (en el seu
art. 3) estableix que el Jutge d' Apel.lacions (i el Jutge o Jutges
adjunts) serà nomenat alternativament pe r cada un dels
Coprínceps per un termini de 5 anys.
El Jutge d ' Apel.lacions nomenat pel Copríncep Ep iscopal
presta jurament davant d 'aquest i del Consell General. El Jutge
d ' Apel.lacions designat pel Copríncep Francès presta igualment
jurament davant el Consell General.
Contràriament a la dualitat que es constata en els altres òrgans jurisdiccionals , el Jutge d' Apel.lacions és únic .
Competències
En matèria civil, e l Jutge d ' Apel.lacions actua en segona
instància en els processos civils. Les seves resoluc ions són apel.lables davant els Tribunals Superiors de Perpinyà o de La Mitra.
En matèria penal, el Jutge d' Apel.lacions seu al Tribu na l de
Corts , juntament amb els Veguers , i en cas de desacord entre
aquestos sobre els pronunciaments de fet i de dret i les decisions
que s' hagin de dictar, dirimeix la discòrdia, acceptant el parer
d ' un dels dos Veguers -o dels magistrats que els substituei xen(Article 178 del Decret sobre procediment penal de 18 de gener
de 1984).
ELS TRIBUNALS SUPERIORS

Antecedents
«En altres èpoques , la tercera instància en el procediment civil
era un dels dos Coprínceps . Tots dos han delegat aquesta competència en un tribunal especial» -ZEMANECK- Cll) .
El Tribunal Superior de Perpinyà fou creat per Decret d e l
( 11) K. ZEMANECK: op . cit .. p à g. 35.
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Copríncep de 13 de juliol de 1988. La seva composició actual és
la següent: dos membres de dret (El President del Tribunal de
Gran Instància de Perpinyà i el Veguer Francès), un jutge escollit
pel coneixement de la llengua i els usos andorrans, un advocat
del Col.legi de Perpinyà i un jutge suplent. Tots ells nomenats pel
Copríncep Francès per quatre anys.
El Tribunal Superior de la Mitra fou creat l'any 1905 i reorganitzat el 1 de setembre de 1974. Des aleshores es composa d'un
President, d'un Vice-President i de quatre vocals , tots nomenats
pel Copríncep Episcopal per un termini de 5 anys , amb la possibilitat de reelecció indefinida .
Competències
Els Tribunals Superiors coneixen, en tercera instància , dels afers
civils , és a dir: de les resolucions del Jutge d ' Apel.lacions que els
són sotmeses.
Igualment, coneixen en segona i darrera instància de les resolucions del Tribunal de Taxes.
EL TRIBUNAL DE DELICTES MENORS

La recent aparició dels Decrets de 29 de gener i 30 de gener
d 'enguany que regulen les normes substantives i de procediment
sobre delictes menors i l'ordenança penal , ha portat a la creació
d ' un tribunal unipersonal , per jutjar aquest tipus de delictes, del
que n' és competent el Jutge d ' Apel.lacions (article 1r. del Decret
dels Veguers sobre procediment per l' enjudiciament de delictes
menors).
La creació d'aquest Tribunal ve motivada per la necessitat de
sostreure de la competència del Tribunal de Corts les infraccions
penals menors , i s' inscriu dins d ' un procés de reorganització dels
Tribunals Penals.
Cal assenyalar que els esmentats decrets substitueixen , seguint la legislació dels països veïns , la tradicional distinció entre
delictes i faltes , per una nova divisió tripartita : faltes , delictes menors i delictes majors o greus , que , òbviament, determinen les
- 11 -

competències dels tres òrgans judicials penals: Tribunal de Batlles,
Tribunal de Delictes Menors i Tribunal de Corts.
Contra les sentències dictades pel Jutge (que de fet és substituït per un Jutge Suplent) hi ha apel.lació davant el Tribunal de
Corts (article 3 del susdit Decret) .
EL TRIBUNAL DE CORTS

El Manual Digest ( 12) diu que
«Lo Tribunal de lo Corts, per lo qual se administro lo Justícia,
tant en c ivil com en lo c riminal en lo Va lls de Andorra , es un
Tribunal Suprema».

L' article 132 del Decret sobre Procediment Penal de 18 de
gener de 1984 indica que
«El Tribunal de Corts , òrgan suprem de lo Justíc ia Penol o les
Va lls d 'An dorra , està cons ti tuït pels Veg ue rs i e l Jutge
d ' Ape l.loc ions, assistits dels dos representants del Consell
Genera l anomenats Rohonodors , pels Batlles i els Notoris».

El Tribunal de Corts coneix en primera i única instància dels
anomenats delictes majors o greus i, en segons i darrera, dels delictes menors i de les contravencions penals o faltes .
Són els Veguers (o els magistrats substituts) qui judiquen i e l
Jutge d ' Apel .lacions qui actua en cas de desacord dirimint les
discòrdies . En tot cas, el Tribunal ha d ' escoltar prèviament i de
forma reservada els Rahonadors (art. 176 del Decret sobre
Procediment Penal) . A més a més , els Rahonadors representen el
Consell General i deuen vetllar per l'observan ça i respecte del
costum, intercedir i defensar, qual sia menester, els encausats i
sol.licitar la indulgència del Tribunal (Article 133 del mateix
Decret) . Per la seva part els Batlles, que han actuat com a Jutges
Instructors, han de facilitar les dades aclaratòries que el Tribunal
pugui sol.licitar. Els Notaris actuen com a escribans , però poden
ésser substituïts per un Secretari (art. 133 i 132 del Decret sobre
Procediment Penal) .

(12) Manual Digest: op. cit., pàg . ?
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EL MINISTERI FISCAL

Creat per Decret del 30 de desembre de 1975 (que preveu
igualment la intervenció dels advocats en els Tribunals Penals) es
composa d ' un Fiscal General i d'un Fiscal Adjunt, elegits per un
termini de 5 anys. Té per funció de promoure l'acció de la justícia,
procurar el manteniment de I' ordre jurídic i la satisfacció de I' interès social (article 1r del susdit Decret).
TRIBUNALS ESPECIALS

El tribunal de taxes
Tribunal Administratiu competent per a tractar dels litigis relatius a les taxes d 'entrada de mercaderies.
Regulat pels Decrets dels Delegats Permanents de 13 de juliol
de 1977 i de 31 de març de 1979, es composa de quatre jutges,
nomenats , per meitat, per cadascun dels Delegats Permanents,
però pot actuar igualment amb dos jutges.
Les seves resolucions poden ésser apel.lades davant els
Tribunals Superiors.
En la pràctica aquest tribunal no ha arribat a actuar mai.
2. ELS ÒRGANS POPULARS

Per «òrgans populars» s'entén tots aquells òrgans de dret públic andorrà que no procedeixen directament dels Coprínceps,
sinó del poble andorrà , per dret de sufragi.
l'Assemblea magna
Segons exposa en Ricard FITER

(13)

«L'Assemblea Magna és considerada. en opinió de molts .
co m uno institució anterior i jeràrquicament superior ol
Conse ll General . tot i que per o raonar millor aquesta afirmació , co ldria remarcar de seguida unes determinades
funcions( ... ) ben diferenciades d 'aquelles que pertanyen ol
(13) R. FITER: Introducció al Dret Admin istratiu Andorrà, pàg. 21.
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Consell General».

El Decret de Nova Reforma del 22 d 'abril de 1866, (14) en els
seu punt núm. 15 estableix que
«També se fa present, paraque se complésquia a b exactitut
la bona próctica de que cuan passia ó la va ll alguna cuestió diñcil y de gravetót, deguia lo Consell General demanar
tres ó cuatre individuos de cada Parròquia , de entre los de
mes arróigo i capacitat, per resóldre junts lo que paresquia
mes conven ient, tant per fer passos ab los Comprinceps ,
com ab altres puestos».

Aquesta màxima ens indica que l'Assemblea Magna es reuneix únicament en ocasions especials i per a examinar fets de notable importància per al país. Això no obstant, els autors no es
posen d'acord respecte al seu caràcter consu ltiu o decisiu .
L'Assemblea Magna es composa de la Sindicatura (que la
presideix) dels 28 Conse ll ers Genera ls, dels 14 Cònso ls Majors i
Menors de les Valls , i de 28 contribuents (4 per Parròquia) , que són
elegits de formes d iverses: En algunes Parròquies són designats directament pel Consell de Comú, en altres són elegits en Reunió
de Poble.
El consell general
Segons el MANUAL DIGEST

( 15)

el Consell General

«é s tan antich , com és lo hav itar homen s e n las Val ls
d 'Andorra ( ... ) pues que a sos moradors y havitants los consedi lo Emperador Lud ovico Pio la facultat d e governarse
mutuament ... ».

El seu origen remot, exposa en Ricard FITER

(16)

«ca l cercar-lo seg urament en les reunions dels c aps de família , a nivell de poble , de parròquia o de país per a tractar i
decidir dels afers que afectaven a sota la comunitat» .

El cert és que no fou fins a principis del segle XV que , a demanda d ' Andreu d'ALÀS, en nom dels prohoms andorrans , el
Copríncep Francesc de TOBIÀ atorgà el 12 de febrer de 1419 a ls
(14) Nova Reforma: Text extret de l'obra l'Estat Andorrà d 'en BARTOMEU . MAS i MORELL. pàg. 51 .
(15) Manual Digest: op. cit .. pàg.?
(16) R. FITER: op. c it .. pàg. 41 .
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homes d'Andorra la facultat de poder-se reunir en Assemblea
General una vegada a l'any i d 'elegir entre ells els seus representants (aquesta prerrogativa fou ratificada pel Comte de Foi x
-Joan de Grailly- el 17 de desembre del mateix any) .
El text de la demanda diu:
«Que com diverses vegades i sovint succeeix que ells, tant per
raó dels impostos co m són drets. vectigals, marques i ll eudes
(tributs d'entrada de mercade ries en una vi la) i altres drets .
com per contractes de term es i d'altres qüesti ons que tenen
necessàriament amb la vil a de Puigcerdà i amb els homes i comuns de la Va ll de Querol i altres habitants de la rodalia , els
convingui fer reunions i consells per deliberar i acordar el que
han de fer o poder fer sobre les dites coses i ordenar i constituir
síndics i missatges per tractar-les , procurar-les i prosseguir-les i
tot a ixò no ho puguin fer sense una reunió o consell de tots els
homes de les dites Va lls ... >>.
L' autoritzac ió donava doncs naixement a l Consell de la Terra .
antecessor de l' actua l Consell General, les competènc ies del
qual han anat creixent en el transcurs dels seg les següents. Així
l'any 1589 el Bisbe d'Urgell atorgà el privilegi d'aplicar el Cot i
Recot de la Terra . en el supòsit d'infracció a les decisions de
l'Assem b lea . El MANUAL DIGEST (1748) i el POLITAR ( 1763) desc riuen les competències i facu ltats del Consell. la seva estruc tura, les seves reunions plenàries. la seva constitu ció i el seu sistema de funcionament, a més de diverses qüestions de protocol.
i indi quen que «lo dit consell ri gurosament parlant és Dueño en
quant a la jurisdicció ó facultat de estatuir. a rrestar i ordenar en
cosas tocant à sa jurisd icc ió, baix penas pecuniaries, ó pena
del Cot . Com es acerca ca mins. aiguas, pescas, cassos, boscos. co munal s, termes, carn isse ries . fle cas. tabernas, t e ixits.
pesos, mesuras, metges cirurgians , apotecaris, y per fi en totes
aque lles coses que concerneixen à la bona admi nistració de la
justícia, política ó república; ossó per privilegi y ús>>.
El cert és que les definicions que donen aquells reculls de costumaris aporten , única ment. una idea aproximada de les competències del Consell. Però la manca d 'una definició c lara de
les seves prerrogatives donarà lloc a nombrosos conflic tes co m-
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petenc ials amb els Serveis d els Coprínce ps.
El Consell d e la Terra es composa va d e 24 membres «d os consols a c tuals y dos consols de l'any antecedent, vulgarm ent nomenats Consell ers( ... ) a més d e son Sindic h o Sínd ic s, q ue a nomena o dispose lo d it Consell qua n b é li apareyx ... ».

Aquest sistema havia de perdurar fins l' any 1866 en què es publicà el Decret de Novo Reformo , el qual introduí -en lo port que
ens interesso- les modificacions següents:
- Dret de votació o tots els cop de caso per o elegir
els 24 membres del Consell (4 per Parròquia).
- Elecció dels membres del Consell (que endavant
s'anomenarà Consell General) per 4 anys.
- Renovació de l'Assemblea per meitat coda dos
anys.
- Elecció dels 24 Consellers separadament dels
Consells de Parròquia.
- Obligatorietat dels càrrecs.
Els Consellers Generals elegien un Síndic i un Sub -Síndi c
Generals , per un mandat de tres anys que , o p artir del 1961, era
renovable per uno solo vegada .
Progressivament s' anà aplicant, en els anys següents , reformes puntuals especialment respecte ol dret d e sufragi , elegibilitat
i normativa electoral ( 17) i d 'estructuració interno (amb l'aplicació
d el Plo VEDAUX l'any 1960) que donà lloc o l' aparició de les
Juntes de Govern.
(17) NOTA: Decrets de 5 d'abril de 1933 i de 17 de juliol de 1933. del Consell General i dels Delegats
Permanents. respectivament. establint e l sufragi universal dels andorrans barons majors de 25
anys; Acord del Consell General de 4 de juliol de 1969 i Decret de les Delegacions del 14 d'abril
de 1970 sobre el d ret de vot de les dones andorranes; Acord del Consell General de 30 d 'abril
de 197 1 i Decret de les Delegac ions del 2 de juliol del mateix a ny rebaixant la majoria d'edat
a ls 21 anys; Reg la ment Electoral d e l 22 de juny de 1971: Acord del Consell General de 25 de
maig d e 1973 i Decret d e les Delega c io ns d el 5 de setemb re d el mateix a ny regu la nt l'elegibilitat de les d ones andorra nes - sufragi passiu-: Amb p osterioritat a l' aparic ió del Decret de 15 de
gener d e 1981 so bre e l Procé s de Re fo rm a Institu c io na l, ha a p aresc ut un Decret de les
Delegacions Permanents del 7 de setem bre de 1985 sobre la majoria d'edat i Drets Polítics -es
rebaixa a 18 anys- i una nova Llei Electoral el 13 de juliol i 2 d'octub re de 1987.
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Tanmateix, el 14 de juny de 1978 apareix el Decret de les
Delegacions de creació de lo Parròquia d'Escaldes-Engordany,
amb lo qual cosa s'augmento el nombre dels membres del
Consell General o 28.
Respecte o les competències del Consell General, en Ricard
FITER indico que
«El Consell General(. .. ) assumeix funcions tant de legislació,
com d'execució o administració, compartides algunes
d'elles amb els Coprínceps i els seus Delegats , bé que no
sempre suficientment definides i delimitades».

Així mateix, en ZEMANECK les classifico de lo manera següent:
«Exerceix un poder reglamentari (normatiu) per mitjà
d'Edictes. Avisos , Decrets , Ordinacions en totes les matèries
que són de la seva competència».
«Exerceix un poder administratiu» (lliurament de permisos i
autoritzacions diverses).
«Exerceix un poder coactiu» (per mitjà del Cot i del Recot
de la Terra) .

Enric PARÍS TORRES indico, igualment que
«.. . les atribucions del Consell General tenen a la vegada un
caire administratiu, polític, jurisdiccional i legislatiu».

Lo Sindicatura apareix com l'òrgan executiu de l'Assemblea.
Totes les decisions del Consell General són opel.lobles, per mitjà
del Recurs en Queixo, davant els Coprínceps.
El decret de 15 de gener de 1981 sobre el procés de reformo
de les institucions
(Atès que aquest text ho d'ésser objecte d'un examen més
acurat en lo ponència relativa o lo Reformo Institucional, en faré
únicament uno referència succinta ol seu contingut) .
El Decret de 15 de gener de 1981 morco l'inici d'uno novo singladura per ol Consell General. En lo seva port expositiva s' exposo lo necessitat d'adoptar les institucions andorranes o les exigències dels nous temps i estableix com o objectiu principal lo creo- 17 -

ció del Consell Executiu (Govern), si bé afegeix que es tracta solament d'una primera etapa d'un procés més ampli , que té com a
objectius:
- De precisar les competències i clarificar les responsabilitats dels diferents òrgans i definir les relacions entre ells.
- De redefinir les relacions entre els poders institucionals i els ciutadans, tot garantint la protecció dels
drets de la persona (aplicac ió del principi de la primacia del dret -Estat de Dret-).
En compliment d'allò que disposa l'esmentat Decret, el 23 de
desembre de 1981 apareix un Decret del Consell General en el
que fa traspàs de totes les seves competències administratives
(actes d'administració) al Consell Executiu que serà elegit a princ ipis de l'any següent.
El reglament del consell general de 24 de juliol de 1984: situació actual
Obviaré tota referència al Reglament Provisional del Consell
del 12 de febrer de 1982, que s'establí per regular el funciona ment de l'Assemblea i les seves relacions amb les restants institucions fins a l'aprovació del Reglament definitiu , després de llargues negociacions amb les Delegacions Permanents, atès que el
seu contingut és essencialment coincident amb el definitiu.
Així doncs, el Reglament del 24 de juliol de 1984 estableix, en
el seu article 1r. que
«El Consel l General és l'Assemblea política representativa
del pob le andorrà, .. .) i, en el seu article 2 que «El Consell
General exerceix funcions legislatives en l' àmbit de les seves
competències , aprovo e l Pressupost General de l' Estat, controlo l'acció del Consell Executiu i gaudeix de les a ltres competències que li atribueixen les disposicions legals vigents».

El Consell General és inviolable i gaudeix d 'autonomia fun -cional, financera, administrativa i disciplinària (article 3).
Es composa de 28 Consellers Generals, elegits a raó de quatre
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per Parròquia, per sufragi universal , lliure , igual , directe i secret
d ' acord amb la Llei Electoral (article 4). I d'acord amb allò que
disposa el Decret de 15 de gener de 1981 el Consell General és
elegit en la seva totalitat cada 4 anys.
El Consell General es composa del Ple , que és l'òrgan suprem
(article 19), de la Comissió Permanent, que es composa d ' un conseller General de cada Parròquia i de la Sindicatura -que la presidei x- , té per comesa de vetllar pels poders de l' Assemblea i
d'exercir-los en cas d ' urgència , i pot actuar com a comissió legislativa (article 21 ) , de la Sindicatura , que és l' òrgan rector del
Consell General (article 22) , del Secretari General (article 30) i de
les Comissions Legislatives Permanents o especials (article 32) .
Les Comissions Legislatives permanents actuals són:
-Educació i Cultura.
- Economia i Finances.
- Serveis Públics.
-Agricultura.
- Sanitat i Benestar Social.
-Indústria i Comerç .
-Turisme i Esports.
- C.E.E.
La iniciativa legislativa correspon a la Sindicatura, als
Consellers Generals i al Govern (per mitjà del seu Cap de Govern
com veurem) - Article 62-.
El Consell General es reuneix en sessions tradicionals (Setmana
Santa , Sancogesma , Sant Andreu, Sant Tomàs) , ordinàries i extraordinàries.
Ai xí mateix, elegit un Síndic General i un Sub-Síndic General ,
- 19 -

per votació secreta i per la mateixa durada de la legislatura , que
presta jurament davant del Consell General, d'acord amb
l'Ordinació de 1961 dels Síndics poden ésser reelegits un sol cop.
La Sindicatura representa el Consell General i, entre altres, té
la facultat d'interpretar i suplir el Reglament del Consell General.
El Síndic General presideix les sessions de Consell i dirigeix els debats.
Finalment, el Consell General elegeix el Cap de Govern,
també per votació secreta i per la durada de la legislatura. El
Cap de Govern , com els Síndics, pot ésser reelegit tan sols un sol
cop (article 5 del Decret de Reforma Institucional).
El govern
Fruit del Decret de 15 de gener de 1981 sobre la Reforma de
les Institucions, i d'acord amb allò que disposa el seu article 2, el
dia 8 de gener de 1982 el Consell General elegí el primer Cap de
Govern del Principat d ' Andorra, que prestà seguidament jurament davant l'Assemblea.
El Cap de Govern, que és responsable de la seva gestió davant el Consell General, escolleix els membres del seu Consell
Executiu (article 3), en un nombre mínim de 4 i màxim de 6 (article
6) que es denominen Consellers, cadascun responsable d ' un sector ben determinat dins de l'Administració General.
El Decret de Reforma Institucional defineix , en el seu article 7,
com atribucions del Consell Executiu (Govern) les següents:
1. L'execució de les normes emanades del Consell
General.
2. Els Decrets del Consell Executiu han de ser compatibles amb les normes emanades dels
Coprínceps i del Consell General.
3. La presentació de projectes de Llei davant
l'Assemblea (iniciativa legislativa) i l' exercici del
dret de suplicació als Coprínceps.
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4. L'elaboració i execució del Pressupost General.
5. La direcció i control de l'administració i dels serveis públics, i la tutela de les entitats parapúbliques.
La Llei d ' Organització de l'adm inistració General del 24 de
maig de 1985, elaborada d ' acord amb el Decret de Reforma
Institucional , regula l'organització, funcionament i règim jurídic del
Consell Executiu i dels òrgans posats sota la seva direcció , el conjunt dels quals constituei x l'Administració General (article 1).
L'Administració General té els òrgans següents:
EL CONSELL EXECUTIU:

És l'òrgan superior de l' Administració General. Està constituït
pel Cap de Govern i els Consellers, designats per aquests, i és
políticament responsable davant el Consell General (article 4) .
I disposa , en síntesi, de les competències següents (article 5):
- In iciativa legislativa (Projectes de Llei al Consell i
Propostes de Llei als Coprínceps).
- Elabora i executa el Pressupost General , i confecciona els estats de comptes anyals.
- Reglamenta la seva activitat, i dirigeix i controla
l' Administració i els Serveis Públics.
-Tutela les entitats parapúbliques.
- Exercita el dret de suplicació als Coprínçeps.
- Exec uta les normes del Consell General i dels
Coprínceps (quan així ho disposin).
Cal assenyalar que les decisions del Govern són apel.lables
davant els Coprínceps (actes administratius) o davant el Consell
General (disposicions normatives) .
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EL CAP DE GOVERN

Elegit pel Consell General, el Cap de Govern nomena i cessa
e ls Consellers de l'Executiu i té, entre a ltres , les funcions següents
(article 7):
- Representa el Consell Executiu i I' administrac ió
General.
- Convoca , dirigeix i preside ix amb els serveis dels
Coprínceps.
-Coordina l'Administrac ió General amb els serveis
dels Coprínceps.
- Dóna compte al Consel l Genera l, almenys una
vegada a l'any, de la seva gestió , i presenta l'orientac ió de la seva acció futura .
- Nomena els alts càrrecs i fun cionaris de
l' Administració , i n'exerceix el poder jeràrquic.
- Pot demanar el vot de confianç a a l Conse ll
General.
ELS CONSELLERS DE L'EXECUTIU

Són responsables d ' un sector ben determ inat de l' actuaci ó
pública (article 8) i tenen les competències que s'exposa tot seguit:
- Organitzar i dirigir les conse ll eries de les que són
responsables, i exercir, per delegació del Cap de
Govern , el poder jeràrquic sobre els seus funcionaris.
-Sotmetre a l Consell Executiu , per mitjà del Cap de
Govern , e ls actes , normes i disposicions relatius a
l'àmbit de la seva competència.
- Elaborar i sotm etre al Conse ll Executiu e ls avant-
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projectes de Llei.
ELS ALTS CÀRRECS DE L'ADMINISTRACIÓ:

Són alts còrrecs de l' Administració General el Secretari
General de Govern , els Secretaris Generals Tècnics, els Directors
de Departament i l'Interventor General.
L' administració General , a més està estructurada de la manera següent:
La Conselleria (unitat administrativa superior) creades pel Cap de Govern, els Departaments, els
Serveis i les unitats administratives inferiors, totes elles
creades pel Consell Executiu.
Les corporacions locals
El territori andorrà està dividit , des de l'any 1978 , en 7
Parròquies . La Parròquia té al Principat un sentit especial diferent
del purament religiós . Així és com la Parròquia forma la unitat administrativa base del país (al marge dels Quarts que són unitats
administratives inferiors) i s' emmarquen en ella dos altres aspectes
el jurídico-civil i el jurídico-eclesiòstic .
L' Acta de Consagració de la Catedral d ' Urgell, l' any 839, és el
primer doc ument que enumera les Parròquies Andorranes. En
aquest document apareixen els noms següents: Laurèdia ,
Andorra , Sancta Columba, Maciana , Ordinavi , Encampo i
C anillave .
Si bé fin s l'any 1978 el nombre de Parròquies era de 6, a partir
del 14 de juny d'aquell any es creà la d'Escaldes-Engordany.
EL CONSELL DE COMÚ

Al front de cada Parròquia s' hi troba el Consell de Comú, que
és una institució amb jurisdicció administrativa pròpia. Segons
FITER
«l' elecció i les actuacions d e ls seus membres i òrgans ve ne n
d ete rminats bàsic ament pel c ostum que ha anat que d a nt
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recopilat i refós en posteriors textos legislatius.
COMPOSICIÓ

Els Consells de Comú es composen per un nombre de persones que oscil.la entre les 1O i les 14, dos d ' elles són e legides com a
Cònsols (Major i Menor). A Canillo apareix igualment la figura del
Caixer.
Els membres del Consell de Comú són elegits per sufragi universal , lliure, directe i secret, d ' acord amb les prescripcions del
Decret de Nova Reforma, del Decret sobre la Reforma de les
Institucions i la Llei Electoral del 1987.
COMPETÈNCIES

Segons ZEMANECK les competències dels Consells de Comú
es refereixen als afers administratius de les Parròquies , i així distingeix:
-El poder reglamentari (legislatiu) , per mitjà d ' ordinacions i arrestos , en temes diversos com la prescripció d ' impostos o taxes , normes de construcció i
d ' higiene , .. .
- El poder administratiu que es manifesta en el lliurament d ' autoritzacions diverses (construcció , comerç, ... ).
- La responsabilitat sobre els serveis de la comunitat
(vialitat, aigua potable , clavegueres , higiene , enllumenat).
- La recaptació de taxes i impostos (entre ells els
tradicionals).
- El poder executiu i coercitiu (per mitjà dels vigilants urbans , banders, i per l' aplicació del Cot i
Recot de la Parròquia).
En FITER indica que
«L'àmbit jurisdicc ional de lo Corporació Comunal a c ull dis-
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tintes i variades competències que . malgrat lo seva evoluc ió o través dels segles , c onserven aquella essència original
que els avantpassats andorran s anomenaven - administra ció d e les c oses d e lo te rra -» .. Ai xí mateix afeg e ix qu e
«Intentar descriure ( ... ) els diferents aspectes de les seves fac ultats, serio uno tosco difíc il i amb el risc de deixar-ne incompleto l'enum erac ió».

Les decisions dels Comuns són opeLiobles ol Govern (octes
administratius) o ol Consell General (disposicions normatives).
FUNCIONAMENT

Els Comuns actuen en sessions, o partir dels diferents projectes
i propostes preparats per unes comissions o juntes, que s' ocupen
cadascuna d ' uno esfera d 'actuació ben determinada .
De les sessions de Comú , 5 corresponen o les sessions tradicionals : El Consell dels Sants Innocents del 28 de desembre , de les
Tolles que es celebro el dimecres abans de Carnaval , de
Soncogesmo , de Sant Miquel de Setembre , de les Boïgues i del
Molí Fariner.
ELS CÒNSOLS

En el Consell de Sants Innocents el Consell de Comú procedeix o l' elecció d'un Cònsol Major i d ' un Cònsol Menor, per uno
durada de 4 anys , d'entre els membres que han estat elegits per
ol Consell de Comú .
Els Cònsols ocupen lo presidència , d'aquesta institució i en són
els mandataris . Ai xí mateix, són els encarregats de fer aplicar les
decisions del Consell de Comú.
ELS COMISSIONATS DE POBLE:

Elegits directament per sufragi popular, són dues persones encorregades de portar un control directe sobre lo gestió comunal ,
amb lo facultat d ' intervenir en els comptes anyols de lo
Corporació , que no són aprovats sense lo conformitat dels dos
Comissionats .
Aquesta institució fou creada pel Decret de Novo Reformo
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que precisa en la seva base número 4 el
«Decret ols mateixos cops de caso de los Va lls de intervenir
y coneixer lo administració i comtes dels interessos comunals. que se donon actualment en dia determinat, deventi
intervenir lo Popple per medi de dos comissionats ... ».
ELS QUARTS

Ricard FITER exposa que
«Els Quarts ( ... ) eren l'agrupament de nuclis de coses o famílies que administraven, o través de llurs propis conse lls, els
béns de pasturo, boscos. etc. , i exercien el dret d 'ús sobre
els dominis de carà cter públic del seu terme».

El Quart constitueix, doncs , la divisió administrativa més petita
d'Andorra, però només existeixen a algunes Parròquies (Ordino ,
La Mossona , Sant Julià de Lòria) i amb competències diferents.
Així és com alguns exerceixen funcions administratives, diferenciades del Comú, i disposen de poder reglamentari i coercitiu
(aplicació del Cot i Recot de la Parròquia) -La Mossona i Ordino-,
altres simplement consisteixen en una demarcació geogràfica
electoral -Sant Julià de Lòria-.
Al front del Quart s'hi troba un Llevador i un Manador.
ELS VEÏNATS

Existeixen únicament a la Parròquia de Canillo (en nombre de
7), equivalen als Quarts de les altres Parròquies , però únicament
als efectes de representació dins del Consell de Comú.
EL TRIBUNAL DE VEEDURIA O VISURA

Tribunal anomenat de jurisdicció política, car no depèn dels
Coprínceps, coneix de les qüestions derivades de les servituds
(anomenades causes de veí a veí).
El seu nom defineix el seu procediment d'actua c ió, car es
trasllada i resolt el litigi en el mateix lloc on s'ha produït.
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Es composo de tres instàncies. En lo primera , actuen el Cònsol
Major i Menor i dos Consellers de Comú de lo parròquia on s' ho
de celebrar lo vista. Lo segona lo formen els dotze Cònsols , Majors
i Menors, de les restants sis Parròquies de les Valls. En tercera
instància, actuo el Consell General en Ple.
Assisteix ol Tribunal el Secretori General del Consell General (o
un Notori per substitució) i un Assessor en tercera instància , i en segona, en el seu cos.

* Antoni FIÑANA
• Llicenc iat e n dret
• Ad vocat
• Actua lme nt Secretari del M .l. Consell d 'Andorra .
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PREGUNTES I ACLARIMENTS SOBRE LA PONÈNCIA

Pregunta

Qui té la Sobirania, Andorra o els Coprínceps? El Bisbe té funcions a la Conferència Episcopal Espanyola . El President MITTERRAND té poders a títol personal o com a patrimoni de França?
Antoni FIÑANA

Si fos competència de la nació francesa, evidentment, el
Copríncep Francès estaria sota control de les Institucions de
l'estat francès. Però ho ha dit el Consell d'Estat, quan actua com
a Copríncep , no està subjecte a cap forma a les Lleis franceses .
Pregunta

I per tant, Andorra no té res a veure amb la República
Francesa?
Antoni FIÑANA

No.
Joan BECAT

Aquí resideix la gran ambigüitat. La pregunta podria tenir una
resposta diferent si es segueix l'argumentació d ' una interpretació
jurídica francesa , que s' ha anomenat de vegades Escola de
Tolosa o Escola Francesa. Parteix d'aquesta possible confusió i, la
manté, entre poder del Copríncep i responsabilitats -no poderde l'estat francès sobre Andorra.
Tind reu aclariments amb la ponència sobre la reforma a
Andorra i, podreu intervenir en e l debat.
Pregunta

El Tribunal Superior de Perpinyà, actua en català? Tinc notícies
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que actua en francès.
Antoni FIÑANA

És clar que actuo en català . El que passo és que tots els membres l' entenen i alguns el parlen. Ho d ' actuar com o Tribunal
Andorrà. Si avui dia es demano ols advocats i magistrats d 'actuar
en català , fo alguns anys no era així, s' actuava en fran c ès .
Pregunta

Al Tribunal de Corts, la figura dels Raonadors?
Antoni FIÑANA

S'han modificat les seves competències , atribucions i poper
formol. Antigament els Raonadors eren els administradors del mateix Tribunal de Corts. Portaven els comptes.
També feien lo funció de vetllar pel costum. Com que fin s
l'any 1975 no hi havia ni advocat defensor ni del ministeri fiscal ,
feien uno funció d ' orientació , d ' informació ol Tribunal , respecte
ols encausats. Perquè és evident que els Jutges i els Veguers són
persones de fora i, freqüentment, no coneixien ni els encausats ni
les seves circumstàncies personals , etc., i, aleshores, els raonadors
podien informar sobre aquests fets.
Actualment les seves atribucions i competències queden bastant diluïdes , però es conservo jo que els Veguers , abans de dictar
sentència, han d 'escoltar I' opinió dels raonadors sobre el cos.
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PROCÉS DE REFORMA DE
LES INSTITUCIONS ANDORRANES
Marc VILA i AMIGÓ*

Em proposo mostrar breument el procés, encaro en curs, de
REFORMA DE LES INSTITUCIONS ANDORRANES, com lo història
d ' uno vocil.loció entre «Reformeto» o «Reformo» , o, en altres paraules, entre «Reformo Administrativa» o «Reformo Institucional»,
vocil.loció que ve tenyida per lo presència d ' un dilema que
podem exposar en formo de dues contradiccions interrelacionades:
o) «Nécessité de chonger pour survivre , désir de mointenir ou
moximum le statu quo de lo prospérité», en paraules de RieraBarate (1) .
b) L'actual situació de prosperitat ho vingut propiciada precisament per lo peculiaritat del sistema institucional andorrà i, en
bono port, per les ambigüitats, llacunes i indefinicions existents en
lo regulació de les relacions de poder, afavorides encaro per I' escassetat de textos escrits. Si això és així, com procedir o lo clarificació de conceptes , o lo delimitació de competències , o lo redacció de nous textos legals i, en definitiva , o lo modernització
necessària de les Institucions i o uno eventual constitucionolitzoció de les relacions de poder sense modificar lo substància de
l' esquema institucional ni perdre l'actual situació de privilegi, tot
assolint el consens de totes i de cadascuna de les ports implicodes?
(1) C. BARATE i G. RIERA. Le dépossement des controdictions en Andorre: un scénorio de l'impossible?
Revue de Droit Public et de la Science Politi que. Paris 1980, p. 368.
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A la llum d' a q uest d ilema, p resent tot a l llarg del p rocés de
Reforma d e les Institucions, p resentaré ara de forma succ inta les
ca uses, les fases i els temes entorn dels quals g ira aquest procés:
1. CAUSES

l . l . No és a quest el ll oc d'entrar en una anàlisi deta ll ada dels
profun ds canvis que la soc ie t a t an dorrana ha sofert du rant
aquest segle ,a nivell demogràfic -explosió demogràfica i problemes c re ats per la immi g rac ió , les residències , la naciona lita t-,
econòmic -«boom» turístic i comerc ial- i polític .
Em limitaré a assenya lar aq uí que hom es comença a adonar
p rogressivament d e les dific ultats de les instituc ions per d onar respost a a les necessitats d' una societat renovada; aquell es instituc ions q ue dura nt segles s' havien a daptat a mb p rou èxit a l teixit
sòcio-econòmic d' un país de muntanya , d'evolució lenta (d'aquí
la importà ncia del costum com a font de dret a Andorra: per definic ió , el costum és quelcom que necessita temps, per formar-se i
arrelar-se , per repeti r-se, per arribar a ésser sentit com a norma
obligatòria) , aque lles institucions deixen d ' enfrontar-se amb eficàcia a les noves necessitats.

l .2. D'entre les diverses ra mificac ions q ue té aquest d ivo rci societat c ivil-institucions, n'hi ha una que és sentida com a especialment punyent pels primers andorrans que parlen de «Reforma »: la
imperiosa i inajornable necessitat d 'organitzar una Administraci ó
Moderna que respongu i amb eficàcia a les necessitats d ' un país
que ha sofert un canvi rad ica l.
En un primer moment, doncs , es pensa sobretot en una reforma de l'activitat i fu ncionament del Consell General de les Va lls,
òrgan q ue té encoma nada , al d ir del Manua l Digest, la Política
Econòm ica de la Terra · Es tracta , doncs, de d otar-lo d ' un executiu
responsable , d ' un costat , i dels mitjans perquè esdevingui una veritable Cambra de ressonànc ia política , d 'un altre costat, tot proced int a raciona litzar les seves estructures i règ im intern i a delimitar les competències amb les Adm inistrac ions Loca ls. Tot ai xò ,
però, sense ob lidar l'autoritat moral que do naria al Consel l
General a l'hora de proposar una autèntica separació de poders
a un nivell més general .
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1.3. Existeix també en aquest moment un problema pendent
que contribueix o conso lidar el sentiment que colen
resolució
de
reformes: lo representació electoral i política de l ' antiga
Parròquia d'Andorra , que ho sofert un creixement demogràfic
molt superior o lo resto de parròquies sense que això s'hagi reflectit en un major nombre de representants ol Consell General.
1.4. Finalment, en doto 3 de gener de 1975, veu lo llum un
Decret dels Veguers dels Coprínceps sobre Residència
d'Estrangers , que servirà de detonant: el Consell General, creient
que aquesta matèria és de lo seva competència , elevarà uno
queixo formol ols Coprínceps en formo de lletra de data 11 de febrer del mateix any i aprofitarà l'avinentesa per incloure-hi l' anunci de la redacció d ' una Memòria que reculli les idees i aspiracions
del Consell General respecte a la Reforma de les Institucions.
Per lletra de data dos d 'abril del mateix any, els Coprínceps
manifesten llur disposició o considerar qualsevol proposta.
I és aquest intercanvi de lletres el que morca l'inici puntual del
Procés de Reforma de les Institucions.
2. FASES

A efectes d'exposició , distingirem tres foses:
2.1 . Del 1975 al 1978, període en què e l Consell General procedeix a l'elaboració de la Memòria de Reforma.
- 1 d 'octubre de 1976: el Consell General examina el contingut de l' informe de la Comissió creada o tol efecte , i que gira entorn de dos temes bàsics: -la necessitat de preservar l'esperit dels
Poreatges , bo i mantenint lo sobirania dels Co-Prínceps co-padada amb el poble andorrà; -l'esbós d'una divisió de poders , restringida o l'àmbit del Consell General; no s'escomet, però , una delimitació cloro de competències.
- 8 de juny de 1977: promulgació de dos decrets dels Delegats
Permanents doblant provisionalment el nombre de consellers dels
Comuns d ' Andorra la Vella i d ' Escaldes i pregant al Consell
General que presenti en un temps breu un recull estructurat i
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orgànic de les propostes sobre Reforma , que precisi el caràcter
federatiu o no de les Parròquies i el sistema electoral i que hagi
estat consultat a cada Parròquia abans d 'elaborar una proposta
final.
- 14 de juny de 1977: el Consell General examina les 3 diferents propostes de la Comissió i acorda tram etre-les als Comuns
per a informació i debat públic , obrint també un termini per a la
presentació de nous projectes . En sorgiran 3 més, presentats pels
Comuns de la Mossona (n 2 4) i d'Escaldes (n 2 5) i per 648 electors
(n 2 6), majoritàriament de la Parròquia d'Andorra la Vella. Cal dir
aquí, tal com han fet notar Riera-Barate , i Duverger,C2) que totes
les propostes versen sobre la reforma interna , sense parlar en cap
moment dels poders dels Co-Prínceps.
- 28 d 'octub re de 1977: consulta per Parròqu ies sobre les 6 di-

ferents propostes de Reforma de les institucions, amb uns resultats
previsibles atès que hi ha 6 projectes i que el Consell General no
s'ha inclinat per cap d ' ells ni ha fet campanya: «grosso modo»,
1/3 part dels vots en blanc , una altra 1/3 part per les propostes 4 i
5, corresponents majorment als electors de les Parròquies autores
dels respectius projectes, i una altra 1/3 part per la proposta número 6, mentre que les propostes 1, 2 i 3, les «oficials» elaborades
per la comissió del Consell General, no arriben en conjunt al 4%
dels vots.
- 16 de gener de 1978: havent resultat impossible presentar

una única proposta , es convoca una 2 2 consulta, amb resultats
molt similars a la primera, i no gens clarificadors , ja que es presten
a moltes interpretacions: n2 6, 31% dels vots; n 2 7 (fusió de les propostes 4 i 5), 33%; «no s'accepta cap de les altres dues possibilitats» , 34.5%.
- 31 de març de 1978: el Consell General examina i aprova
per unanimitat la Memòria de Reforma Institucional , que desenvo lupa els 12 punts que es consideren essencials per a la
Reforma. Entre aquests, els més importants són:

• Andorra és un Estat de Dret, afirmació matisada en el text
(2) M. DUVERG ER. La reforma de les institucions d'Andorra. Comú d 'Andorra la Vella. 198 1. p. 27.
RIERA-BARATE. ibid. p. 384.
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per un «ha d 'ésser» , i això ha de plasmar-se en el reconeixement
dels drets públics subjectius, ja que «.. .si possiblement els drets públics subjectius són respectats , no són reconeguts» , i en la submissió de l' Administració a la Llei , car aquesta «no sempre ho està». C3)
I perquè això no es quedi en paraules, el mateix Consell General
acorda per unanimitat en la seva sessió de data 31 de març de
1978 el reconeixement de la Declaració Universal dels Drets de
l' Home i formula la declaració que literalment diu així: «El M.l.
Consell General fa la declaració solemne que desitja que
Andorra esdevingui Estat de Dret , mantenint la forma de CoPrincipat detentat aquest pro-indivís i personalment pel bisbe
d ' Urgell i el cap de l' Estat francès».C4)
• Constitució d ' un Executiu, ja que «urgeix la instauració d'un
govern que sigui eficaç , àgil , responsable davant d ' ell mateix i
del Consell General i independent i creatiu i sobretot. que sigui
fidel amb la realitat del país .. .», com a concreció pràctica de la
separació de poders per evitar «una atomització del poder que
arriba a ésser de ningú i que porta en conseqüència a una arresponsabilitat per part d'aquells que teòricament el detenen».(5)
• Federació de Parròquies . Es considera Andorra com una
Federació de Parròquies compatible amb la sobirania dels CoPrínceps , encara que al text es consideri com a «Federalisme em píric»,Có) i preveient ja la possibilitat de modificar-ne el nombre
(Punt 12 de la Memòria).
• Creació del Tribunal Contenciós-Administratiu , format per sis
magistrats independents , proposats dos per cada Co-Príncep i
dos més pel Consell General.
• Separació de poders: Legislatiu: a càrrec del Consell
General , les lleis del qual no serien recurribles , excepte en cas
d ' inconstitucionalitat; Executiu : el Govern; Judicial: es proposen
dues possibilitats: si la policia governativa o Ordre Públic correspongués al Govern (actualment és en mans del Veguers dels CoPrínceps) , aleshores les funcions judicials haurien de correspondre
(3) Memòria de Reformo institucional. Publicacions d el M.l. Consell General , Andorra , 1978. p. 19.
(4) ibid 'p. 21.

(5) ibid., p. 31
(6) ibid 'p . 39.
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o magistrats tècnics nomenats pels Co-Prínceps; si l'Ordre públic
continuava en mons dels Veguers, aleshores les funcions jurisdiccionals s'haurien d'encomanar o Magistrats especialitzats i independents.
Entre els altres punts de lo Memòria, s' hi trobo jo uno primera
menció del temo de lo Representació Internacional (concretitzodo en persones andorranes), mentre que no es parlo en cop moment de Sistema Electoral.
Amb l' aprovació de lo Memòria de Reformo Institucional i lo
seva elevació ols Co-Prínceps es clou aquesta primera fase caracteritzada per uno postura vocil.lont del Consell General , que
no es defineix ni esbosso un model estructurat de reformo .
Podríem dir que hi ho uno ambigüitat de base que es trasllueix en
tots els passos que es van fent: si bé les set propostes de reformo
que es posen o votació es refereixen essencialment o qüestions
referides ol Consell General i o lo creació d ' un Executiu , lo
Memòria de Reformo Institucional va més enllà , en el sentit de fer
uno declaració d'intencions d'un abast més gran: es parlo jo de
separació de poders o nivell general, de repres entació internacional , de l'Estat de Dret (menció que només sortia o lo proposta
nQ6), del Tribunal Contenciós-Administratiu, de Reconeixement de
Drets, però es fo en teoria , sense vertebrar solucio ns articulades i
coherents. Aquesta ambigüitat quant o l' aba st de lo Reformo ,
junt amb les diferents lectures possibles dels resultats de les dues
consultes , paleso quelcom encaro més greu: no es pot inferir uno
voluntat formada, cloro i decidida de lo majoria dels andorrans.
2.2. Del 1978 ol 1981 , en què els Co-Prínceps c onsideren el material aportat pel Consell General, i que culmino amb lo promulgació del Decret de 15 de gener de 1981 sobre Reformo de les
Institucions.
-El 14 de juny de 1978 es creo lo setena. Parròquia d ' EscaldesEngordany, i el Consell General passo o tenir 28 representants , tot
mantenint en lo resto el mateix sistema representatiu i parroquial.
- Durant l'any 1979 surten o lo llum pública dos projectes diferents, un de coda Co-Príncep:
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- El Text del Co-Príncep Francès, de doto 18 de maig de 1979,
que dibuixo uno reformo limitada , amb manteniment de les prerrogatives dels Co-Prínceps , que tenen el dret de suspendre les decisions del Consell General i de substituir-s'hi .
- El text del Co-Príncep Episcopal de doto 11 de juny de 1979,
que assumeix lo ideo que Andorra ho d ' anar cop o l' Estat de
Dret, però que col adoptar prèviament acords que tendei xin o
corregir les situacions no coherents amb l' Estat de Dret.
Després de diferents reunions en el si d ' uno novo comissió de
reformo nomenada pel Consell General per intentar trobar un
comí comú , i atesa lo dificultat de trobar-lo per les moltes diferències de detall, que fon que el «mínim comú denominador» sigui
coda cop més reduït , i comptant amb el fet que jo fo tres anys
que els Co-Prínceps han de prendre uno decisió , s'arribo o lo sortida de compromís que és el Decret de Reformo de les Institucions
de doto 15 de gener de 1981 .
El Decret de 15 de gener de 1981

Podria dir-se que aquest decret té dues ports ben diferenciodes :
- L' Exposició de Motius , que reflectei x en port les aspiracions
del Conse ll General , que s' outodefinei x com o prim e ra etapa
d ' un procés més ompli de racionalització i modernització de les
Institucions andorranes , i que s'assento sobre lo conciliació de dos
principis: lo salvaguardo de les prerrogatives institucionals dels CoPrínceps i d e l more dels Poreotges i el reconeixement de lo necessitat que té Andorra de disposar d 'òrgans de govern efica ç os i
respon sabl es. El dit procés de Reformo té dos objectius immediats : - precisar les competències i clarificar les responsabilitats
dels diferents òrgans i definir les relacions entre ells; - redefinir les
relacions entre els poders institucionals i els ciutadans, tot garantint lo protecció dels drets de lo persono. Es proclamo també el
principi de Primacia del Dret, d ' aplicació progressiva , inclòs
l' àmbit internacional.
- El te xt articulat , d 'aplicació immediata , que es lim ito o lo
creació d ' un Consell Executiu re sponsable davant el Consell
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General i o fixar un ca lendari dels passos o segu ir, com oro lo creació de dues com issions d 'experts, uno per o e lab orar el Codi de
l' Administració i el Tribunal Contenciós i uno altra encarregada de
precisar lo posició del mateix Consell General sobre lo repartici ó
exacta de competències entre e ls diversos òrgans institucionals
andorrans, l'elecció del Cop de l'Executiu , que s' haurà de fer durant lo primavera de 1981 , i l' anunci d ' uno consu lto o iniciativa
dels Co-Prínceps sobre el sistema e lectoral , que haurà de tenir
ll oc abans d 'acabar l'any 1981 .
Aquesta segona fase presento uno certa simetria amb l' anterior: si abans era el Consell General que no arribava o uno solució
única, oro és e l torn dels Co-Prínceps que no troben un model
omp li de reformo consensuada. El resultat d' a questa manco
d 'acord definitiu és el Decret de 15 de gener, q ue es quedo molt
per sota de les aspiracions contingudes en lo memòria de reformo , proposant, de fet, com o única aportació novo lo creació
d ' un executiu, sense definir-ne , però, les competències, ni atorgar-li'n de noves, amb lo qual cosa serà un nou ens que haurà de
buscar el seu lloc en l' àmbit de les competències del Consell
General.
Lo voc il.lo c ió «Reformeto»/Reformo es va d ecantant entre
unes coses i altres cop o lo primera: ol costat de les declaracions
de principis més o menys generals, trobem , quant o llur concreció
pràctica, només uno primera reformo de l'organització administrativa fins oro en mons del Consell General i, o més, sense uno
d elimitació mínima de competències. A port d'això, només bones
intencions i encàrrecs de nous estud is.
Uno dada important pel que fo ol Decret de 15 de gener és
que fou signat pels Delegats Permanents i pels Veguers dels CoPrínceps , contribuint així, d'uno bonda, o lo confusió institucional
(per tol com les funcions institucionals dels Veguers , en principi , no
abasten aquesta matèria) , i d'uno altra bonda , o abonar lo sospito que aquest Decret de Reformo , lluny d'inic iar un procés de
Reformo tant o més important que l' última Reformo del 1866
-Dec ret signat pel Bisbe Ca ixo ! - dóna un to de «reformo o lo
boixo» que no mereix ni lo signatura dels més olts d ignataris.
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2.3. Del 1981 endavant.
Poc després de l'aparició del Decret de 15 de gener, el
Consell General formulo uno enèrgica protesto ols Co-Prínceps
pel poc abast del Decret de Reformo i pel fet d'haver-se creat un
executiu sense haver-ne definit també les competències. Les gestions de diferents comissions per recuperar per vio negociada uno
autèntica reformo són infructuoses, i el 8 de febrer de 1982 s' elegeix el nou Cop de Govern.
A partir d'aquí, i amb un ritme prou espaiat en el temps, es
van succeint els treballs i textos en execució del Decret de 15 de
gener:
- El 12 de febrer de 1982 s'aprovo el Reglament Provisional del
Conse ll General -s 'aprovarà definiti va ment dos anys després- ,
que intento fer uno interpretació àmplia del Decret de 15 de
gener, atorgant ol Consell General funcions legislatives.
- El 28 de maig de 1982 té lloc lo consulto sobre el Sistema
Electoral , amb uns resultats altre cop ambigus o de cercle viciós:
en uno consulto sobre el sistema electoral proporcional o majoritori , guanyo el sistema proporcional en el global dels vots i el majoritari en el recompte parròquia per parròquia.
- El 24 de maig d e 1985 s'aprovo lo llei d ' organització de
l' Administra ció general , que delimito les competències entre
Consell General i Govern i regulo l'estructuro i el funcionament de
l' Executiu .
- El 13 de juliol de 1987 el Consell aprovo el Codi de
l' Administració i l'elevo o lo consideració dels Co-Prínceps, que
e ncaro avui no I' han promulgat. (7)
- El 2 d'octubre de 1987 , el Consell General aprovo el
Document de Delimitació de Competències entre els diferents òrgans institucionals i I' elevo o lo consideració dels Co-Prínceps ,
que fins oro no s'han manifestat. (8)
(7) (8) El Codi de l'Administració ha vist finalment la llum el lO d'abril de 1989. mentre que no s'ha

avançat encara en e l tema de la Delimitació de competències .
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3. BREU ANÀliSI DE lA REFORMA I SITUACIÓ ACTUAl
Un cop enunciades les dades bàsiques del procés de
Reforma de les Institucions, anem a veure ara quins són els temes
clau i els motius que podrien explicar el pobre resultat a què s'ha
arribat fins a la data.
A. QUÈ S'HA REFORMAT, FINALMENT?

En definitiva, únicament s' ha endegat una Reforma administrativa: hom ha creat un Executiu que ha hagut de trobar lloc en
l'àmbit intern de les competènc ies del Consell General, i, doncs ,
de l'encara vaga «política econòm ica de la Terra». Si abans , en
aquesta matèria, e l Consell General decidia i executava , ara e l
Consell decideix i el Govern executa . Al capdava ll , atès l' àmbit
competencial , el Govern , més que governar, administra. Queda
lluny encara la redistribució de poders , inherent a l' Estat de Dret ,
a què Andorra sembla aspirar.
B. PER QUÈ NO S'HA ANAT MÉS ENLLÀ?

Hom podria esbossar tres blocs de raons -o les raons dels tres
blocs! - per respondre a aquesta qüestió.

l . Motius que deriven de les divergències entre Andorrans
Vist e l capteniment del Consell General -i , per acció o omissió ,
del poble andorrà- tot al llarg del p rocés i, sobretot, en la malaurada formu lac ió de les consultes sobre Reforma i la indeterminac ió a què apunten llurs resultats , sembla clar que els andorrans
senten la necessitat de reformar llurs institucions , però sense saber
massa bé fins on es pot/vol arribar. La insistència a voler preservar
I' esperit dels Pareatges i el Règim de Co-Principat indivís contrasta
amb l' absència d ' una proposta sòlida i estru cturada , avalada
per una majoria significativa d ' andorrans , de Reforma més àmplia. S' han fet diverses lectures d ' aquest estat d e coses; les més
crítiques ho remeten a l'existència d ' una mena de por reverencial
a estirar massa la corda i perdre els antics privilegis , o encara , a la
incapacitat d ' assumir el preu -pre c isament , en Políti c a
Econòmica- d e la majoria d 'edat política .
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2. Motius que provenen de les divergències entre l'un
altre Co-Príncep
Ens trobem davant el que algun autor ha anomenat el nucli
del problema: la consideració d ' Andorra com a ESTAT o com a
altra cosa , o , en altres paraules , la qüestió de la confusió Estat de
dret/ Estat en dret (internacional). En aquest punt, l'un i l'altre CoPríncep tenen punts de vista radicalment diferents:
A grans línies, el Co-Príncep Episcopal sosté la tesi que, tenint
ja Andorra tots els atributs d'un Estat i havent expressat els andorrans llur voluntat d ' estructurar-se com a Estat de Dret, el Principat
ha de caminar cap a la seva configuració definitiva com a veritable Estat modern de Dret, sense híbrids , comen ç ant per corregir
totes aquelles situacions no coherents amb el dit Estat de dret a
nivell intern i proseguint amb la definitiva consagració del principi
d'igualtat absoluta dels dos Co-Prínceps en tots els nivells , inclòs el
de la representació internacional.
El Co-Príncep Francès, per la seva part, parteix d ' una consideració fàctica del fet andorrà, admet la necessitat de Reformes,
però sense entrar en grans definicions ni etiquetes , i defugint sempre el terme «estat de dret» perquè això podria implicar el reconeixement d ' Andorra com a Estat (en Dret internacional) , cosa
que semblaria contradir el dret constitucional francès -diu la doctrina majoritària francesa que el President de la República no pot
ser, alhora , Cap d'Estat de dos Estats diferents.
A la primera tesi res no es pot objectar a nivell teòric si no és la
desconfiança implícita que denota la frase: primer cal corregir
certs desequilibris -en un sentit determinat- per transferir després
els poders , quan es pot sostenir que, en una situació tan complexa com l'andorrana , sembla més adient fer les dues «demarches»
al mateix temps («corregir» però també «transferir» i «reestructurar») , sobretot si es té en compte que abans de separar els poders , certs poders de corregir desequilibris es troben també en
mans dels qui després els han de transferir.
La sego na tesi sembla més aviat voler fugir d'estudi i no afrontar el problema de cara: si fins ara el Cap d ' Estat francès ja està
actuant de fet com a Cap d ' Estat de dos Estats diferents, sembla
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difícil de c reure que no es pugui , precisament per vo le r millorar
l'estructuro política del Prin c ipat en el sentit dels mateixos principis
de respecte o lo voluntat popular heretats de lo Revolució francesa, passar d ' uno situac ió de fet o uno altra de dret. Posar-se o
negar lo categoria d'Estat o Andorra per tol que el Co-Príncep
Francès continuï essent Co-Príncep i no Cop d'Estat no semblo
a ltra cosa que un criticable exercici d'hipocresia política.
3. Motius centrats en les divergències entre els Co-Prínceps i
els andorrans
Pe r dir-ho e n dues parau les, el Procés de Refo rmo de les
Institucions pot ésser llegit com un procés d 'elucidació de lo sobiran ia. En teoria , e ls poders dels Co-Prínceps són il. li mitots , però,
també en teoria , han de respectar lo vo luntat del poble andorrà.
Els Co-Prínceps recelen sobre quina és, realment, lo «volonté générole»; no ha n acabat de deixar c lor quin és l'estatut que preveuen per o ells mateixos en l'Andorra reform ada; d'altra bonda ,
alguns a ndorrans es demanen si els Co-Prínceps estarien rea lment
disposats o romandre com o «tutors» del petit país, perdent bono
port dels teòrics poders actuals i transferint competències legislatives o l Consell General de les Va lls -tots els esquemes d ' Estat modern (tant el model co ntinenta l d ' Estat de Dret com el model de
democràcia representativa anglosaxó) passen , indefectiblement,
per uno assemblea o parlament rep resentatiu i sobirà; a ltres andorrans recelen que un Conse ll General investit de facultats sobiranes no en faci mol ús i trastoqui l'esquema que ho conduït o l
p rogrés del país.
En aquest co ntext , com parlar de reform o?
El dilema de base co ntinuo essent com passar del fet ol dret ,
de lo situació d'ambigüitat co nstituc ional , font d e progrés, o uno
ve rtebrac ió conse nsuada i racional de les estructures del país
sense «motor lo gallina dels ous d'or» . I, tol com s'expressen els d iferents interlocutors , hom arribo o preguntar-se si l'ambigüitat i lo
indefin ició constituciona l no han arribat o ésser ton cons ubstancials ol mateix sistema que tot intent de racional itzar-lo es veuria
abocat inevitablement ol fracàs. O, en altres paraules: ¿ No d e rivo, el fracàs actual , de l'excessiu aferrament de tots e ls agents
socia ls i polítics o llurs respectives porce l. les de poder, jo siguin ide-
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o lògiques, representatives , políti ques o econòmiques?

*

Marc VILA i AM IGÓ

•
•
•
•

Llice nciat en Dret i Fi losofia
Notaria VILA, Andorra la Vella
Membre de la Societat Andorrana de Ciènc ies, i associat a l CREC
Professor encarregat de curs a la Universitat de Perpinyà .
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PREGUNTES I ACLARIMENTS SOBRE LA PONÈNCIA
Pregunta

Ja que hi ha un a difusió entre els dos Copríncep s, que un , podríem dir, és més poderós que l'a ltre, si l'Administ ració Espanyola
ha donat un cert suport sobre temes concrets, o si més no d 'assistència al Copríncep Episcopal . Hi ha interferèn cia o assistència
sobre el paper Constituci onal d 'Andorra?
Marc VILA

Interferèn cia directa, no . Interferèn cia a nive ll de decisió , jo
diria, tampoc. Ara, a nivell de formació de l'opinió , de premsa , es
veu que sí. Ara bé, si això s'arriba a concretar a nivell de decisió,
no ho veig tan clar.
Pregunta

Es demana si hi ha casos concrets d'ajuda.
Antoni FIÑANA

És un fet que el Govern espanyol, ha assistit d iverses vegades
a l Copríncep Episcopal. Per exemple amb Guàrdies Civils, que va
posar a la seva d isposició en altres moments o , el mateix destacament que actua lment hi ha a la Vegueria Episcopa l, que està a la
disposició d irecta del Veg uer i del Copríncep Episcopal. Sempre ,
en a lgun moment. ja sigui d 'una manera o d'una a ltra, o per un
cas o a ltre , el va assistir.
Marc VILA

Les ajudes eren sempre a demanda del Bisbe o, amb el seu
assentiment tàcit.
Antoni POL*

Deixant d e banda si hi ha demanda o no , el Govern Espanyol ,
està present si hi ha consenti ment o no del copríncep Episcopa l.
La presència de Guàrdies Civils a Andorra no es pot esbrinar, ja

- 44 -

que se ' ls ha acudit l'astúcia de canviar-los l' uniforme; són guàrdies episcopals. De la mateixa manera , oficialment, no hi ha gendarmes francesos a Andorra , encara que tothom els digui gendarmes.
El paper dels Coprínceps des del segle XIX ja es planteja en el
procés institucional i en el conjunt dels esdeveniments . Fins i tot en
certs moments hi va haver presència militar francesa a andorra o
espanyola a la Frontera .
El joc institucional a Andorra és un joc a tres. Llavors cal que hi
hagi sempre, com a mínim , la coalició de dos, d ' una manera o
d'una altra. Si el Govern espanyol porta ajuda, no s'ha fet mai directament des de les Institucions de l'estat espanyol. Sempre ha
estat d ' opinió d'ajudar al Copríncep Episcopal. És una cosa que
de tant en tant ressuscita , però mai no s' ha fet des de les
Institucions espanyoles d'una manera directa . Sempre s' han produït unes pressions per la premsa, amb l'opinió i, inclòs per polítics
que no són al poder. Però es veuen unes personalitats polítiques ,
que en certs moments agafen aquest tema : dels pretesos drets
espanyols sobre Andorra.
Els espanyols que defensen aquesta noció argumenten entre
altres elements geogràfics a, aquestes intervencions concretes a
Andorra. El marc institucional andorrà i la mateixa precaritat institucional , explica que es puguin produir aquests assumptes i espec ulacions.
Joan BECAT

Afegiré dos exemples.
La confusió essencial no ve dels poders dels Coprínceps a
Andorra , sinó dels altres poders que tenen els Coprínceps. És
aquest e l problema principal. Estats que no tinguin un sobirà no
resident , de fora , doncs, n' hi ha molts en el món , per exemple en
la Commomwealth. Però en aquests casos no tenen poders reals
directes e n l'estat en qüestió . Per tant , no hi pot haver confusió
amb l'altre càrrec que poden exercir aquests sobirans. No és el
cas a Andorra.
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En aquests sentit, o Andorra, hi ho un desequilibri. El Copríncep
Francès és cop d'un estat important, amb toi·s els serveis i representació internacional . L'altre , el Copríncep Episcopal , no té darrera ell un poder d 'estat equivalent. Es noto en les actituds en el
procés de Reformo. Aquí es trobo el problema de fons.
Pels serveis que necessito Andorra dels seus Coprín ceps -més
ben dit que abans necessitava Andorra i que desitja recuperar
avui dia molt sovint- per exemple, l' ensenyament, intervé uno
administració de l'estat francès, dita del Copríncep Francès i, en
substitució dels absents serveis del Copríncep Episcopal intervé un
servei de l'estat espanyo l. Prenen caràcter andorrà l' un i l'altre,
però de fet l'asseguren els estats veïns. Passo igual per a ltres serveis, com el correu.
Lo ponència sobre I' educació pot aportar més elements aclaridors.
Pregunta

Dins tot aquest tema de les Reformes, fins a quin punt serviran
per res , si els Coprínceps tenen avui poders il./imitats ? Fins a quin
punt pensen cedir la sobirania , sempre que recaigui als andorrans?
Marc VILA

Aquest és el gran problema , e l punt Aristòtil . Per port dels andorrans, lo tendènc ia és fer voler unes posicions c lores i uno posició més o menys fermo. Que dels Coprínceps suposo que uno
tosco mínima serio que establissin clarament fin s on pot arribar el
debat. Per exemple , què és responsabilitat dels andorrans? I després negociació i pacte amb uno mico més de racionalitat , perquè fins oro , hi havia aquest ve ll tactisme d 'ova lar tot e l que
anava funcionant.
En aquests moments lo demando d ' uno major democràcia o
d 'uno major presència, d'uno vo luntat popular que es veu o tot
arreu. Tots ho som, uns i altres , molt confiats, perqu è si les coses
han funcionat fins oro, perquè han de deixar de funcionar? Lo
qüestió està si això es verifico , fins on, i si estem i estan disposats o
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acordar i, si estan disposats a seure amb nosaltres novament.
Antoni FIÑANA
Crec que tot es centra potser amb un aclariment de postures.
Respecte al M .1. Consell General li pertoca tot un afer important.
Si clarifica una postura coherent i unànima , possiblement que es
pugui avan ç ar més si es vol. Ai xò està pendent.
INTERVENCIÓ
Em referei xo a la capacitat d ' exigir els seus drets. Per demanar aquesta darrera Reforma , si veien que hi havia gent que no
es posa d 'acord, gent que passava , que cau cap a una direcció
o cap a una altra , als Coprínceps no els interessarà servir un sector. Però si s'exigeixen drets normals, no crec que puguin anar en
contra.
Antoni FIÑANA
Cal anar cap a una certa apro ximació de pos1c1ons .
Evidentment el Consell no està en posició d 'exigir res que no sigui
que les seves decisions es manifestin sobretot de forma unànima ,
e ls vint-i-vuit membres de l' Assemblea , representants e legits del
p o ble. Aquesta decisió té , aleshores , un pes molt important. Els
Coprínceps no poden rebutjar-la , sinó tenir-la en compte , ja que
és presa per un organisme que representa tot el poble .
Joan BECAT
Al meu entendre no ca l separar el problema polític del problema econòmic ni de la qüestió administrativa de la gestió del
país. Molts e lements normals d ' una estructura d ' un estat, no són a
mans d e l Consell Genera l o del Govern. Són andorrans només
mitjança nt els Coprínceps o els seus representants. Ai xò, és també
un element dins la negociació .
Per posar un exemple , és que Andorra té capacitat financera
d ' assumir tota l'escola i l'educació ara , tal com és , sense al matei x moment redefenir les competències o els camps de cadascun?. En aquest sentit no es pot separar brutalment ni de la funció
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dels Coprínceps ni dels serveis que proporcionen.
Un punt essencial serà l'economia, amb la negociació amb la
Comunitat Econòmica Europea. Planteja la composició de la re presentació d'Andorra i portarà la clarificació del paper dels estats veïns i dels mateixos Coprínceps. Fins ara les condicions
econòmiques d'Andorra depenien dels dos estats veïns , o més
ben dit, dels dos Coprínceps mitjançant els dos estats veïns.
Quan Europa fixi un nou marc , al mateix temps desvincularà
Andorra dels dos estats veïns i, d'una certa manera també dels
Coprínceps , ja que la base econòmica no serà més objecte , diríem , de pressions o de condicionants polítics. Potser que això clarifiqui la situació general. Ningú no pot trencar el sistema , però
també tothom necessita moure 's.
Pregunta
Quins interessos són en joc?

Antoni POL
Per a contestar de forma, quan es considera la manca d ' homogeneïtat del poble andorrà, es fan comprensibles les opinions ,
com també el fet de tenir dos Sobirans. Hi ha unes xarxes d'interessos socials o econòmics prou importants. Econòmicament és un
país que viu molt bé en un territori molt ocupat.
Lògicament, quan els andorrans voten pel Consell General ,
miren per qui voten . Els representants del poble tenen una base
econòmica i electoral a defensar. Això és normal a qualsevol lloc .
A més a més Ando rra és un país petit amb forts interessos comercials , a vegades mono-polístics i, això lliga amb moltes coses. Tot
plegat són situacions que creen partits a fora de les grans opcions.
Aquesta situació es veu també amb l'educació. Algú que tingui fills en edat escolar ha de triar l'ensenyament francès , l'espanyol , o l'escola pròpiament andorrana. Ara per ara l'opció òbviament andorrana és la que té menys nens escolaritzats. Ja que hi
ha una sèrie d'interessos , de relacions dels habitants , amb els poï-
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sos veïns i els Coprínceps, de possibilitats o no d'actuar.
A un altre nivell, col esmentar que o Andorra hi ho gent, sobretot de I' estat espanyol. Gent pròpiament andorrana són
menys del quart. Però ajudo o entendre que es pugui donar el
cos de Consellers o Administracions que en les discussions defensin punts de vista determinats. Són persones concretes que representen el poble, amb interessos particulars. Col entendre que som
en un estat d'uns cinquanta mil habitants, dels quals uns tres mil
són electors i, on els elegibles són uno minoria, un nombre limitat,
sobretot en algunes Parròquies. Aleshores les relacions personals i
econòmiques tenen uno incidència que no tindrien en uno societat més àmplia.
Discussió sobre les possibilitats o no de trencament amb els
Coprínceps, sobre lo demando de novo reformo, emesa l'any anterior per unanimitat pel Consell General de les Valls.
Preguntes sobre lo situació de les concessions d'emissores de
ràdio i sobre lo recepció de TV3 o Andorra.
Preguntes sobre lo història d'Andorra.
Joan BECAT

El temo de lo Diada és estrictament d'actualitat. S'ho demanat ol primer ponent, Antoni FIÑANA, de fer un repàs de les bases
institucionals, perquè no es pot entendre lo situació actual, si no
es sap d'on ve, i ol segon, More VILA, de fer el punt sobre lo reformo institucional. Avui descartarem referències històriques, però es
penso fer altres jornades sobre els aspectes històrics.
Pregunta
Per la Reforma Constitucional, és que es buscaran les fonts
del dret constitucional global de /'estat o bé, les fonts les més andorranes, on evidetment, actualment, els poders principals de
/'estat són els Coprínceps, ja que són fins ara, els que donen la
línia?
Marc VILA
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Andorra és un estat de fet . Però no és reconeguda a nivell internacional com a estat i només he volgut dir això.
Joan BECAT
Per ara , qui s'ha definit sobre el tema de la Reforma és e l
Consell, són els andorrans?. Només queda I' enigma dels
Coprínceps, car mai clarament s'ha definit q uines són les noves
prerrogatives , atribucions i quina aportació haurien de portar a les
noves Institucions, que al cap i a la fi , autodefiniran, firmant la
Reforma.
Antoni FIÑANA
L'Administració andorrana actua conforme a la Llei. Està sotmesa a la Llei, és a dir, a les diverses Lleis , les que deriven dels
Coprínceps, mitjançant els seus serveis, com directament del
Consell General, en aquelles matèries on té competències.
L'estat de dret és un sistema política-jurídic, en el què tots e ls
òrgans, totes les autoritats, totes les relacions entre governants i
governats estan sotmesos al dret. La situació a Andorra no és encara aquesta. Andorra no és un estat de dret en el sentit estricte
del terme.
Marc VILA
S'ha preguntat sobre la Senyoria, és a dir, precisament sobre
el tema que està en discussió. És a dir si tal com s'entén el dret, la
sobirania és co-induita pels Coprínceps.
Aleshores, afegint que els Coprínceps , normalment, - i en els
segles ha estat més o menys així- han acceptat popular, o almenys no van anar mai en contra paral.lelament del poble andorrà. El que falta de definir és si de dret: ho podrien fer o no, han
de servir els mecanismes pels quals ho puguin fer? Deixant clar
que de fet no ho han fet.
Evidentment, una reforma constitucional s'ha de fer entre tots.
Els que tenen el poder ara , de fet i de dret i, els que ho tindran . El
que s'està intentant fer és anar per la via evolutiva i concertada.
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Joan BECAT
Sembla que la primera Reforma fou administrativa i sobretot
redistribuïa competències del Consell General. En realitat no les
exerceix plenament, ja que qualsevol ciutadà pot fer recurs en
queixa prop dels Coprínceps . Aquesta vegada no es tracta
d 'això, sinó d ' un pas cap a una real Reforma Constitucional, que
la continuació de la Reforma sigui ràpida o lenta , demà o d'aquí
deu anys , bona o dolenta segons les opinions, es tracta de
Constitució. La qüestió a resoldre és explícita. El Verb existeix i per
tant el fet Constitucional ja existeix.
Pregunta
Es respectaran les opinions andorranes?
Joan BECAT
És que es pot fer d ' una altra manera , avui dia?
Marc VILA
La voluntat no està ni vertebrada, en l'aspecte d'un escrit o
d ' una proposta clara , sinó més aviat són idees, coses que es van
parlant. Tothom , qui més qui menys , té en el fons l' idea d'una
Constitució perquè amb el sistema com el que tenim ara l'estat
no està ben definit.
Pregunta
Andorra és democràtica o no?
Joan BECAT
He llegit a la premsa atacs, debats, preguntes d ' eurodiputats
sobre els drets humans i la democràcia a Andorra . Al cap i a la fi
és també un problema constitucional.
Observi que per ara Andorra mitjançant el Consell General,
no pot definir clarament aquestes coses , ja que no hi té plenes
competències . Per tant és una mica abusiu. He llegit a la premsa i
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no sé, si el fet és veritable, que el Copríncep Episcopal es preocupava d'aquestes qüestions de drets humans, dels treballadors i de
les persones , a l cap i a la fi són competència seva.
Pregunta

Andorra és un estat democràtic? té eleccions al Consell ?. Els
elegits són equitablement representatius? Existeixen els contrapoders habituals equitablement en una democràcia, associacions?
partits polítics, sindicats, etc. ? Ni es pot dir que Andorra sigui un
estat aucràtic , dictatorial o no democràtic però sí es pot negar
que falten pel ciutadà un es atribucio ns clàssiques d 'un a democràcia. La qüestió és: qui pot decidir sobre aquestes matèries?
Antoni FIÑANA

Evidentm ent , tal com són les competències , els Cop rínceps ,
principalment, Andorra és un estat que no ha evolucionat com els
altres països occidentals.
Malgrat l'absència d ' estructures és una societat bastant permissiva , tal com és ara . Les seves estructures estan a mig camí, és
un estat a mig fer, d'una certa manera. No sé si aquest procés de
reforma institutional començat l' any 1981 s' a c aba, arribarem a
ten ir estructures equiparables als altres estats del món occidenta l.
Però és un país que està en plena evolució.
Pregunta

La relació d 'Andorra amb la Comunitat Europea.
Joan BECAT

És un problema major que ja hauria de tenir solució des de fa
vu it mesos. Fins i tot podria ser un dia d 'aquests un element del
procés de reformo perqu è implica aclariment de competències i
representació instituc ional. L' absència de clarificació de c ara a
Europa no pot durar massa temps.
Antoni FIÑANA
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El problema és que també s'està polititzant uno mico , moltes
vegades de l' exterior. Aleshores, o vegades, dóna uno imatge
deformada de lo realitat andorrana .
Pregunta

Voldria fer una intervenció per lligar amb el que s'ha dit sobre
el concepte d 'estat de dret. El concepte tècnico-jurídic de l'estat
de dret, no només és la submissió de l'Administració i del poder
públic a la Llei -això també passa a les dictadures- sinó que a
més a més exigeix la separació dels poders i el respecte dels drets
humans.
En aquest sentit col completar les aportacions anteriors i, dir
que aquesta qüestió no quedo gaire cloro dins l'evolució específica d ' Andorra . També per o mi hi ho sempre el problema dels
drets humans.
Antoni POL
Insisteix sobre lo permissibilitat o Andorra , però també sobre el
fort perc entatge de població estrangera i lo submissió que pot
implicar o interessos exteriors. Fo el balanç de lo situació o nivell
d e l matrimoni i de l'estat civil o Andorra .
Joan BECAT
Entrem jo en temes de societat i us demanaré de reportar lo
discussió o aquesta tardo . Però em permetre u de subratllar uno
actitud molt corrent quan es parlo d'aquestes qüestions en
presènc ia d 'a ndorrans, que m ' ho xocat sempre i que s' ho vist oro
mateix, forzen les preguntes com en els arguments i lo passió per
o defensor Andorra. Bàsicament, es subratllen mancances que
ningú p ot c o ntestar i es pregunto o andorrans: i doncs , què feu?
que sopigui , e ls andorrans , «de l' interior» no tenen totes les competències per o resoldre aquests temes , coll ' assentiment de tots i,
sobretot dels andorrans «de I' exterior», és o dir, els Coprínceps. Les
preguntes s' han de plantejar o tots. Si per cos el Consell General
legislava sobre temes de drets de lo persona (estat civil , matrimoni , sindicats , etc .) ja veurieu les reaccions, els recursos als
Coprínceps i la pregunto de qui té dret de fer què?

-53 -

Per tant les preguntes serien: que estan disposats a fer els
Coprínceps i el Consell sobre la qüestió dels drets humans i dels
drets del ciutadà? O bé, els Coprínceps estaran d 'acord per deixar legislar el Consell de les Va lls sobre aquestes matèries?

*Anto ni Pol
• Arquitecte: gabinet a Andorra la Vel la.
• Assessor de la M.l. Conselle ri a de Serveis Públics del Govern d'Andorra per
qüestions de construcció i urbanisme.
• Secretari de la Societat Andorrana de Ciències , i des de l'entrada d 'aquesta
soc ietat a l Patronat de I' UCE (març de 1988) , membre del Patronat.
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L'ENSENYAMENT A ANDORRA
Martina CAMIADE *
1. HISTÒRIC DE l'ENSENYAMENT A ANDORRA
L' educació a Andorra fou encarregada als Comuns .
Disposaven d ' una escola i d ' un mestre i assumien les despeses.
Cap al final del segle XIX , les primeres escoles religioses es
creen en certes Parròquies i algunes han sobreviscut , com la
Sagrada Família i l' Institut Janer.
Fins I' any 1917 , aquestes escoles són privades , però , a partir
de l' any 1970, el Molt ll.lustre Consell General assumirà les despeses de fun c ionament d'aquestes escoles.
Les primeres escoles espanyoles foren creades al principi del
segle XX, sense cap decret específic. Caldrà esperar l' any 1981
per tenir un co nveni entre el Copríncep Episcopal i el Govern
Espanyol, sobre el sistema educatiu espanyol a Andorra i la seva
especificitat.
Encara que les primeres escoles franceses foren creades a
Andorra al principi del segle XX , la seva oficialitat es fixada pel
Decret de 1917, que quedarà en vigor fins l'any 1902, substituït pel
Decret del Copríncep Francès , per les escoles del Copríncep i el
Liceu Comte de Foix.
És l' any 1965, que el Copríncep Episcopal, Ramon IGLESIAS,
desitjà crear una institució dedicada a l' ensenyament i a la formació de la joventut andorrana anomenat «Col. legi Sant
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Ermengol».
Més tard , el Molt li. lustre Consell General , acordo que l' ensenyament serà grotu'it i n'assumirà totes les despeses i o continuació
s'establirà un conveni entre el Molt li. lustre Consell Genera l i e l
Copríncep Episcopal el 16 de juny de 1976.
2. ELS DIFERENTS TIPUS D'ENSENYAMENT ACTUALS
A. ESCOLES DEL COPRÍNCEP FRANCÈS

- Regulades pel Decret del Copríncep Francès de
doto 25 de gener de 1982.
- Ensenyants depenen directament del Ministeri de
l'Educació Nocional Francesa .
- Plo d'estudis i programacions francesos.
-Cursos impartides en llengua francesa .
- Comissió nocional designo el personal.
- Sota lo tutelo del Rector de l'Acadèmia de
Montpeller.
- Escoles d ' ensenyança primària situades o totes
les Parròquies.
-Existeix un sol li ceu: Comte de Foix o Andorra lo
Vel la .

FINANÇAMENT DE LES ESCOLES DEL COPRÍNCEP FRANCÈS
El Ministeri d ' Educació nocional francès assumeix els so laris
dels ensenyants i uno subvenció pel material de les escoles.
El Liceu Comte de Foix és totalment subvenc ionat pel Ministeri
d'Educació nociona l francès.
Total d 'alumnes: 86/87: 3.503
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Nombre d ' ensenyants:

231 ,23% de nacionalitat andorrana .

B. ESCOLES ESPANYOLES

- Regulades des de I' any 1981 per un conveni
entre el Copríncep episcopal i el Govern de
Madrid.
- El Ministeri de «Educación y Ciencia» de Madrid
assumeix els salaris dels ensenyants i del material.
-Pla d'estudis i programacions són espanyols.
-Totes els cursos són impartides en llengua castellana .
- Escoles d 'ensenyança primària situades a totes
les Parròquies.
- Existeix un sol Institut de batxillerat espanyol a
Sant Julià de Lòria.
L' educació és obligatòria per a tots els infants a
partir de 6 anys fins als 14 anys.
-

Educació maternal fins als 6 anys.

-Educació general bàsica (E .G .B.).
- Cicle inicial:

de 6 a 8 anys

-Cicle mitjà:

de 8 a 11 anys

-Cicle superior:

de 11 a 14 anys

El cicle inicial i mitjà constitueix la primera etapa d ' E.G .B. el
cicle superior, la segona etapa.
La llei orgànica del dret a l'educació (L.O.D.E.) promulgada el
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3 de juliol de 1986, pren en considerac ió l'ensenyament públic i
privat.
-Total alumnes 86/87:3.114
-Nombre d'ensenyants: 161 ;
7% de nacionalitat andorrana.
C. ESCOLES CONGREGACIONALS

SANT ERMENGOL

-Comunitat de Salesians.
-Acte fundacional de l' 1 de maig de 1965.
-Pla d'estudis espanyol.
- Nivells maternal fins a COU.
- Existei x des de la seva creació un Patronat
Rector: President: Copríncep Episcopal , Vice President: Síndic General.
-Total alumnes 86/87: 670, representa el 7,5 7% de
la població escolar global.
-Nombre d ' ensenyants: 40.
-Subvencionat pel Govern.
-Cursos impartits en llengua Catalana.
-Reclu tament: Edicte públic, firmat pel M.l. Sr.
Síndic General.
INSTITUT JANER

-Congregació religiosa .
-Des de 1968 a Santa Coloma.
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- Col.legi Janer així com Sagrada Família no són
propietat del poble andorrà .
- Subvencionats pel Govern.
-Cursos impartits en llengua Catalana.
Nombre d ' alumnes curs 86/87: 857 , representa el
9,68% de la població escolar global.
Nombre de professors: 41.
Nivells: Maternal fins a 8è d ' E.G.B ., Formació professional un nivell.
-Pla d ' estudis espanyol.
SAGRADA FAMÍLIA

Nombre d ' alumnes curs 86/87: 319, representa el
3,60% de la població escolar global.
Nombre d ' ensenyants : 16.
Nivells: Maternal fins a 8è d ' E.G .B.
Total ensenyants escoles congregacionals : 97 A 1%
de nacionalitat andorrana .

D. ESCOLA ANDORRANA

-Creació l'any 1982. L'any 1985 es decideix de la
seva continuïtat.
-Pla d ' estudis andorrans. Mètode Montessori.
Es defineix com una escola pública de dos cicles:
-Cicle maternal :

de 3 a 6 anys
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- Primer ensenyament: de 6 a ll anys
Un dels seus objectius és que els seus alumnes dominin no solament el català oralment i per escrit, sinó també una altra llengua
co m el francès o el castellà, i, que pugui ser capaç de seguir la
seva escolaritat en una d'aquestes llengües.
Vol ser una escola activa.
La individualització de l'ensenyament és el centre dels seus
mètodes pedagògics.
Nombre d 'alumnes curs 86/87: 335
Nombre d 'ensenyants: 27;
86% de nacionaliat andorrana.
L'escola andorrana es defineix: com una escola pública de
tots els nens i nenes d ' Andorra sense cap tipus de distinció que
poden cursar l'escolaritat obligatòria als nivells de maternal (3-6
anys), el primer ensenyament (6-12 anys).
El pla d 'estudis s'arrela en el fet diferencial andorrà, tenint en
compte de futura integració dels seus alumnes en els plans d'estudi francès i espanyol.
Els objectius generals de l'escola andorrana són:
- Promoure i afavorir el desenvolupament personal
dels seus alumnes en el marc peculiar de la cultura i
de la identitat andorranes.
-Adoptar com o llengua, el català, llengua oficial
del país, però fixant-se que els alumnes adquireixin
un domini oral i escrit del català, així com del castellà i del francès.
- Situat com o centre dels seus plantejaments pedagògics, la individualització de l' ensenvonço.
S'ho de subratllar l'atenció especial atorgada o les qüestions
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lingüístiques.
Així, l'escola andorrana s'organitza com una escola multilingüe ja que s'interessa tant per la llengua pròpia de l'escola com
per la llengua familiar dels seus alumnes.
E. ANDORRANITZACIÓ O FORMACIÓ ANDORRANA

1972: Nota-Informe del Molt ll.lustre Consell General sobre
Andorranització.
Què volia dir programa de formació andorrana l'any 1972?
data a la qual el Molt ll.lustre Consell General aprovà la NotaInforme sobre l' andorranització com a punt de partida del referit
programa .
a) La presa de consciència del Poble Andorrà , -a través del
Molt li. lustre Consell General- de la urgent necessitat
«d 'acomplir un esforç moral i material per a assegurar a tots
els infants que cursen estudis a Andorra un complement essencial de la seva educació que e ls capaciti per a integrarse de forma lliure , consc ient i plena a la Societat
Andorrana, creant- los plena consciènc ia de ser membre
actius i operants de la mateixa».

Aquest esforç havia de respondre a dues característiques de
base DIFERENCIACIÓ I UNIFICACIÓ.
La noció de DIFERENCIACIÓ , es definia en la citada nota-informe de la següent manera :
«Els ensenyaments espanyols i francesos (dignes de tota lloança i cons ideració en sí mateixos i de tota reconeixença
per part dels andorrans que en són beneficiaris) han estat
pensats i programats per a súbdits dels respectius països i no
per a Andorrans. Es tracta . doncs, d'afegir als respectius
programes d 'ensenyament (quelcom de diferent i exclusiu
pels infants d 'Andorra), els e lements necessaris per a transmetre , conservar i enfortir el caràcter i l'esperit andorrans a
tots els infants , sigui quin sigui el pla d ' estudis escol lit».

La noció d ' UNIFICACIÓ la Nota-Informe
l' Andorranització la definia de la següent manera:

sobre

«Tenint en compte la pluralitat d'ensenyaments impartits a
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les Va lls, l' element diferenciador. que es podria anomenar
FORMAC IÓ ANDORRANA ha de ser comú i idèntic , en qualitat i en quantitat. a tots ells».

Aquestes dues cara cterístiques feien que
«Per formació andorrana es designés l'element andorrà ser
inclòs en un futur immediat a ls programes de tots els centres
escolars de les va lls».

Així ho volia el Poble Andorrà , així ho decretà e l Molt ll.lustre
Consell General i així s'encarregà als Assessors Pedagòg ics de
posar-ho en pràctica l'any 1973.
ASSIGNATURES D'ENSENYAMENT DE LA FORMAC IO ANDORRANA:
-

Llengua catalana .

-Història i geografia, institucions i relig ió.
S'imparteixen diferents hores en els diferents sistemes d' ensenyament.
LES HORES DE FORMACIÓ ANDORRANA EN ELS DIFERENTS SISTEMES EDUCATIU S.
Sistema educatiu francès .
Ensenya ment primari :

2 h o res set manal s de
ll e ngua ca t alana i estudi
del medi.

Ensenyam e nt secundari: l hora setman a l lle ngua
catalana.

l hora setmana l Història ,
Geografia.
Opció llengua catalana: 3 hores setmanals.
-
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Llengua 2 i 3 -

Opció classe de segona: 2 hores setmanals.
Sistema educatiu espanyol
ESCOLES PÚBLIQUES
Cicle inicial:

4 hores setmanals de
llengua catalana i estudi
del medi.

Cicle mitjà:

3 hores setmanals llengua
catalana.

Cicle superior:

8 hores setmanals llengua
catalana.

l hora setmanal Història ,
Geografia i Institucions.
ESCOLES RELIGIOSES
Cicle inicial i mitjà:

l hora setmanal estudi del
medi.

Cicle superior:

4 hores setmanals llengua
catalana.
4 hores setmanals Història ,
Geografia i Institucions.

Batxillerat - F.P.:

3 hores setmanals llengua

(Formació professional)

catalana .

Opció literatura i
cicle superior:

4 hores setmanals.

F. ESCOLA NOSTRA SRA. DE MERITXELL

Creació l'any 1972.
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És un centre d 'educació especial.
Plo d 'estudis propi
Acull alumnes des dels primers anys fins o l' adolescència.
Nombre d'alumnes curs 86/87: 47, represento un 0,57% de lo
població escolar global.

* Martina CAM IADE
• Llincencia da en història. doctorat en Estudis ca talans (Hist òria moderna d 'Andorra).
• Assessor pedagògic del Departament d 'Ensenyament del Govern d 'Andorra (i abans d el
Consell General) de 1978 a 1986.
• Promotora i directora de l' Editorial Maià.
• Secretària del Comú de Canillo.
• Presidenta del Comitè de Ciències Històriques d 'Andorra .
• Professora encarregada de curs a la Universitat de Perpinyà , departament de Ca talà ,
• membre del CREC (des la seva fundació) .
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3. DOCUMENTS
A) DECLARACIÓ SOBRE ORIENTACIÓ POLÍTICA DEL GOVERN CONCERNENT
L'EDUCACIÓ

20 de maig de 1988
«En la meva darrera declaració sobre l'Orientació Política
General del Govern feia esment de la tasca que estava realitzant la Conselleria d'Educació i cultura, quant a aspectes de planificació i prospecció, referint-me especialment al
«Llibre Blanc sobre l'Educació» , al Pla d'Estudis de l'Escola
Andorrana, al projecte d'Informàtica a l'Escola, a una Llei
de Beques i a la creació del Servei d'Assessorament
Lingüístic. Avui, em complau assabentar les VV.MM.II. Sries.
que tots aquests projectes han estat realitzats.
El «Llibre Blanc sobre l'Educació» es troba ja a la impremta i,
serà fet públic de forma immediata. El seu contingut evidencia la urgent necessitat d'iniciar una política educacional fonamentada en tres grans principis.
l) La voluntat d'oferir als infants d'Andorra l'accés a l'educació amb pluralisme d'opcions i igualtat de drets, vetllant,
però, que sigui servada la identitat nacional.

2) La necessitat de racionalitzar el desconcert que existeix
entre les diferents opcions d'ensenyament existents, per la
via d'una intervenció directa de les autoritats Andorranes
en totes les decisions que afecten l'educació i d'integrar en
els plans d'estudis de totes les escoles les matèries que ens
configuren com un Estat independent, amb una personalitat, llengua i cultura ben específiques.
3) El propòsit de desenvolupar l'Escola Andorrana, a fi de
consolidar un sistema educatiu andorrà.
Aquests principis d'acció política són inajornables , perquè
Andorra exigeix una estructura educativa coherent que respongui amb claredat als greus problemes d'inadaptació escolar que avui coneixem. Una estructura que respongui a la ·
nostra realitat geogràfica, cultural, social, històrica i sobretot
política. No és suficient pretendre aportar solucions parcials
o momentànies, ni evitar els antagonismes; cal emprendre
una reforma del conjunt dels aspectes educatius, des de la
seva infrastructura fins a la filosofia dels diferents sistemes, a
fi de configurar el que volem que sigui i el que pretenem
que ens aporti el servei públic de l'educació nacional.
Dues són les tasques que ens pertoquen més directament
en aquesta reforma de l'educació:
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l) La conso lidació de l' Escola Andorrana com a punt de
partida del Sistema Educatiu Ando rrà. El règim jurídic que
ha de regular la referida escola se sotmetrà ben aviat a
l'a provació d'aquesta Molt ll.lustre Assemb lea, amb el
Projec t e de Ll ei de Creació de l' Escola Andorrana, que
afectarà el procés educatiu dels alumnes de tres a deu
anys amb la necessària i indispensable vinculació d'homologació i convalidació amb els sistemes educatius francès i
espanyol. Per donar així accés a les universitats veïn es.
Aq uests objectius, poden semblar limitats, però són en tot
cas irrenunciables. Hora és arribada d 'aplicar en aquesta
qüestió cabdal una política c lara , responsable i amb un
contingut nacional. El que fem i el que volem fer ha de tenir
una lectura transparent, de forma que no persisteixin malentesos de cap mena.

2) La negociació directa, responsable i valenta amb les
Autoritats competents franceses i espanyoles , per a obtenir
de tots els ensenyaments que es dispersen dins del territori
andorrà que, ultra e ls principis generals de pluralisme , llibertat i respecte mutu , responguin als tres continguts fonamentals següents:
a. Un nou pla d'estudis específic, o n les matèries andorranes
hi estiguin adequadament integrades. En efecte , l'andorranització o programa de formació andorrana , en el seu nivell
actual d ' aplicació és inoperant, inadaptat i, es troba discriminat en relació a les altres matèries dels plans d 'estudis.
b. Una prioritat real i eficaç en l'accés dels ciutadans andorrans als cossos d 'ensenyants i, a les estructures de gestió i
direcció.
c. Uns òrgans directius en els quals participin efectivament
les Autoritats Andorranes , a fi d 'obtenir la indispensable coherència i coord in ac ió de tot e l món educacional del
Principat.
Ho he dit en parlar de política general: l' educació és un
dels grans temes que hauran de merèixer un esforç i atenció prioritaris durant e ls propers anys i, hem d ' afrontar-lo
amb decisió perquè posa en joc el futur del País.
El projecte «Informàtica a l'Escola» ha aconseguit uns resultats notables. En e l transcurs del curs escolar 1987-88, la gran
majoria dels centres escolars ha utilitzat els ordinadors de
forma regular, bé com a eines de suport per a l' ensenyament i adquisició de cone ixements, bé com a instrument a
disposició dels alumnes. Ac tualm ent es troben instal.lats
cent seixanta-sis sistemes en les diferents escoles del País .
S'ha fet una inversió important quant a l'adquisició de programes, tenint en compte les necessitats dels diversos nivells
d'ensenyament; en aquest sentit cal fer esment de l' adquisi-
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ció de material específic per als nivells de preescolar i per
als primers cursos de cicle inicial. Paral.lelament s'ha prosseguit la formació dels ensenyants .
Per a ltra part, el Govern ha aprovat ja el pla d ' Estudis per a
l'Escola Professional d'Informàtica que obrirà les seves portes a partir del proper mes de setembre. Aquesta escola és
un primer pas vers una opció de Formació Professional que
defugi criteris preestablerts i es fonamenti en les nostres necessitats re a ls. No és difícil concebre unes estructures de
Formació Professional , reproduint les que existeixen als països veïns, però sí que és molt més laboriós crear-ne unes que
garanteixin als alumnes un lloc de treball en acabar els seus
estudis. Tanmateix , cal gaudir d ' un coneixement ampli i precís de les necessitats i mancances del mercat de treball ,
sense que ai xò suposi menystenir la propensió que poden
experimentar els nostres joves vers una opció determinada.
Actualmen t , la creació d ' una Escola Professional
d'Informàtica sembla conjugar ambdós conceptes i això
permetrà que esdevingui un bon punt de referència per al
futur desenvolupament de l' Ensenyament de Formació
Professional)).

8) CONVENI ENTRE EL COPRÍNCEP EPISCOPAL I EL GOVERN ESPANYOL

«Molt ll.lustre Senyor,
Tinc l'honor de comunicar a V. l., com ja li vaig anticipar en
la visita que abans d 'ahir li vaig fer a Casa de la Va ll acompanyant als representants dels Ministeris d 'Afers Estrangers i
d 'Educació i Ciència d ' Espanya , que s'ha procedit a l' actualització de l'acord vigent fins ara en matèria d ' ensenyament entre la Mitra i el Govern Espanyol.
Amb el nou acord s' ha realitzat una aspiració com una ja
que l' anterior restava inadequat a l'haver canviat notòriament les circumstàncies pròpies del temps en que es formalitzà i, s'ha aconseguit també posar fi a la situació an ò mala
creada, ja fa temps, per la instauració unilateral de l'Institut
Espanyol de Batxillerat.
Per a informació de V.l. em plau exposar a continuació
totes les bases que integren el nou acord :
I. Reconeixement dels Centres Espanyols.

La Mitra presta el seu acord al funcionament de les esc oles
espanyo les que actualm ent existeixen a Andorra i a l de
l'Institut Espanyol de Batxillerat en el qual es donaran els estudis de Batxillerat i COU. Per a crear nous centes , cicles o
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modalitats educatives serà necessari l' acord de la Mitra.
11. Plans d'Estudi

Els plans d'estudi s'adaptaran a ls del Ministeri d ' Educació
d ' Espanya, però hauran d ' in c loure Llengua ca talana ,
Geografia, Història i Cu ltura i Institucions andorranes. Seran
les Auto ritats andorranes les que fi xaran els objectius temaris
i indicacions del mètode d'aq uestes matèries. La d ist ribució
d'horar is es forà en comú aco rd ent re e ls Serveis del
Principat i el Ministeri d'Educació i Ciència.
Les esmentades matèries seran donades per Professors designats pels Serveis andorra ns, a còrrec del p ressupost del
Principat i, seran obligatòri es pels alumnes andorrans i residents perm a nents.
111. Educació religiosa

Serà assegurada pel Bisbat d'Urgell. Es respectarà el principi
de llibe rtat relig iosa.
IV. Professorat

Ha urà de pertànyer a Cossos docents espanyols. En igualtat
de cond icions tin d ra n preferència els que coneixin el cata là
i e ntre aquests e ls de nacionalitat andorrana. La Mitra
podrà promoure la substitu c ió del professorat espanyol i, en
tot cas, quedaran sa lvades les facultats sob iranes de l
Copríncep Episcopal. El Ministeri podrà proposar, per mitjà
dels Serve is del p ropi Copríncep, la substitució d'algun professor d'ensenyament a ndorrà.
V. Gratuïtat

L'ensenyament a nivell d'E.G.B. serà g ratuït en tots els centres depenents del Ministeri Espanyol.
VI. CoLlegi Sant Ermengol i Institut Janer

S'assegu rarà e l recone ixement per port de l Mini steri
Espanyol de tots els estudis que es cursen . Si se'n cursen de
nous , el Ministeri d'Educació conced irà el corresponent reco ne ixement i c lassificac ió.
VIl. Calendari escolar

Es faran les oportun es modificacions, en la mesura que la llei
espanyola permeti, per a reformar, d 'acord amb les autoritats Ando rranes , e l ca lendari escolar a fi d ' aconseguir la
unific ació en tots e ls centres d'Andorra.
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VIII. Inspecció

Els centres que donin ensenyament espanyol estaran sotmesos, pel que fa a l'ensenyament, a la inspecció tècnica del
Ministeri d'Educació i Ciència Espanyol.
IX. Plans d 'estudi específicament andorrans

En el cas de que s'estableixin per les Autoritats competents
del Principat p lans d'estudis específicament andorrans , el
Ministeri Espanyol es comprometrà a gestionar el corresponent règim de convalidacions en el termini més curt possible.
X. Igualtat de Tracte

La Mitra procurarà que es dispensi el mateix tracte a ls centres espanyols que a ls francesos.
Xl. Comissió Mixta

Es crearà una Comissió Mixta integrada per dos representants de cada part, que vetllarà per l'aplicació dels acords
vigents.
Com V.l. podrà remarcar, la Mitra no solament ha fet les

seves asp iracions que en ordre a l conveni feu la M. l.
Sindicatura en la carta que, durant les negociacions,
adreçà a l Sr. Copríncep Episcopa l, sinó que ha tingut en
compte endemés noves previsions com la que es refereix a
la conva lidació per part del Govern Espanyol dels estudis
realitzats d'acord amb eventuals plans d'estudis específicament andorrans que en el futur poden establir-se.>>
Aprofito aquesta avinentesa, per a reiterar-li, M.l. Sr., el testimoni de la meva més distingida consideració .
EL VEG UER EPISCOPAL
Francesc BADIA

M.l. Sr.
Estanislau SANGRÀ FONT
Síndic Procurador General
CASA DE LA VALL
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C) CONVENI ENTRE EL COPRÍNCEP EPISCOPAL/ EL M.l. CONSELL GENERAL

ACTA FUNDACIONAL DEL COLLEGI St. Ermengol
DECRET EPISCOPAL
«NÓS, Dr. En Ramon IGLESIAS NAVARRI, per la gràc ia de Déu
i de la Santa Seu Apostò lica, Bisbe d 'U rg ell, Príncep Sobirà
de les Va lls d 'Andorra .
En el no m d e Nostre Senyor Jesuc rist ,
CONSIDERANT que , des del mateix moment en q uè , per voluntat de Déu, p renguérem possessió de les nostres estimades Va lls d'Andorra -i , durant tot el termin i en què hem vingut exerc int el nostre sagrat Ministeri Episcopal i les nostres
funcions de sobirania territorial- ha vingut essent p reocupació co nsta nt el problema de la instrucc ió, educac ió i formació d e la joven t u t a nd orra n a , llavo r i p lan t e r de
l'Andorra del demà ;
CO NSIDERANT que e ls nostres d esigs, anhels i preocupac ions no han pogut ésser portats a la pràctica fins ara per
manca de mitjans materia ls:
CONSIDERANT la petic ió , en tantes ocasio ns renovada, de
les Autoritats representatives de les nostres Va lls i d e la poblac ió andorrana :
CONSIDERANT que el M .l. Consell General de les Va lls ha fet
un eficaç esforç en aportar un terreny adequat , sobre e l
qual Nós hem decidit de basti r un edific i escolar;
CONSIDERANT que la base de la ve rtadera civilització està
en la d eguda fo rma ció d e la joventut segons els prin c ipis de
la moral i de la d octrina c ristianes: i mo lmés d e l poble a ndorrà que fou infantat p er la Mare Església a l'ombra de la
Creu Redempto ra ; el qual ha de c uidar -segons la màxima
27 del Manual Digest- d e la b o na educació de la Jubentut
en lo sant temo r de Déu , bonas costums y cu ltivo d e lletras ,
a fi que «regne e n les Va lls i floresca la p ietat y religi ó al
c ulte de Déu, la Justici a , la Pau i l'abundància» fruit d ' un
verita ble amor de Déu i amor del pròxim (Màxima 55):
CONTINUANT la tasca dels nostres benemèrits pred ecessors
en la Mitra d'Urgell ;
Hem vingut en decidir i pel p resent DEC IDIM la creació a les
Va lls d 'Andorra d ' una Instituc ió Cultural q ue es reg irà per les
següents bases:
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BASES

l. Amb lo denominació de COL.LEGI SANT ERMENGOL s'estableix o les Valls d 'Andorra uno Institució dedicada o l'ensenyament i formació de lo joventut andorrana.
L'ensenyament i formació seran informats pels principis de
Nostra Santa More Església.
2. Lo Direcció de lo Institució serà confiada o uno
Congregació religiosa .
3. Lo institució tindrà el seu domicili ol Palau Episcopal de lo
Seu d'Urgell i ol mateix edifici del Col.legi, uno volto aquest
estigui construït. Tindrà personalitat jurídica pròpia, podent
efectuar tota meno d'octes i contractes per o lo realització
de lo seva finalitat.
Lo Institució, amb tots els seus béns mobles i immobles , serà
perpètuament propietat del Poble Andorrà i, en lo seva representació, del Patronat Rector format per les següents
persones, que formaran lo JUNTA DIRECTIVA:
o) President: el Bisbe d'Urgell, Príncep d 'Andor-ra , o persono
per ell delegada;
b) Vice-President: el M.l. Sr. Síndic General de les Valls o persono per ell delegada;
e) Vocals:
l .- L'Arxiprest de les Valls d'Andorra.

2.- Els set m embres de lo Comissió Permanent del M.l.
Consell General de les Valls.
3.- El M.l. Conseller d'Educació i Cultura del M.l. Consell
General de les Valls.
4.- Un representant dels pares de família de coda Parròquia,
nomenats pels respectius ecònoms de coda Parròquia.
5. - Un secretori nomenat per lo Mitra d ' Urgell.
Totes les altres persones que lo Junta Directiva convoqui o
les sessions tindran veu, però no tindran vot.
4. Els acords de lo Junta Directiva del Patronat es prendran
per majoria de vots o excepció dels següents casos:
o) Venda de béns immobles de lo Institució.
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b) Hipoteca o g ravamen sobre els mateixos.
e) Dissolució de la Institució. Aq uests acords hauran d'ésser
presos per una majoria de dues terceres parts dels vots dels
me mbres de la Junta Directiva, dintre dels quals hi haurà
d 'haver el vot fa vo rabl e del Sr. Bisbe o del seu Delegat i, del
Sr. Síndic Genera l, o Delegat seu.
5. Les reunions de la Junta Directiva tindran per objecte
l'a lta direcció i t ute la de la In sti tució , l'ap rovació dels
comptes de la mateixa , l'arbitrar els mitjans de fina nçar les
tasques de c aràc ter c ultural que li siguin sotm eses i, la resolució de les propostes presentades per qualsevol memb re
de la Junta Di rec tiva , amb vuit dies d'a nte l.lació com a
mínim , a la reunió de la dita Junta Direc tiva.
Les reunions de la Junta Directiva es convocara n per c arta
certifi cada. En tot cas, sempre que es trobin p resents tots els
membres d e la Junta Directiva , es podrà reunir el mate ix dia
sense previ avís.
6. Presidirà la Junta Directiva el Sr. Bisbe d ' Urgell . Si no hi pot
assistir, la reunió serà p residida pel Síndic Gene ral ; en el cas
e n que aquest no pugui assistir-hi, presidirà la persona que
hagi estat delegada pel Sr. Bisbe d 'Urgell. Tots els components de la Junta Di rect iva podran delegar les seves func io ns a a ltra persona , have nt de constar la delegac ió per
escrit. El Secretari de la Junta directiva estendrà les actes ,
resumint les deliberacions i copiant els acords, q ue signarà
juntament amb el President o persona que hagi presidit la
reuni ó.
7. La Junta Directiva del Patronat es reunirà , a lmenys , una
vegada a l'any i, sempre que sigui convocada pel President
o bé que ho demani una tercera part dels membres q ue la
componen.
8. Essent la durada de la present Institució d e caràcter perpetu i propietat d e les Va lls i Po ble Andorrà , si arribés un dia
en què, no pogués co ntinuar existint la Institució c reada , es
dissoldrà pe r acord de les dues terce res parts d e la Junta
Directi va , especia lme nt co nvocada , més e l consentime nt
per escrit, del Sr. Bisbe i del Sr. Síndic.
Una volta dissolta la Institució , es p rocedirà a la liquidació
dels havers socials per una Comissió constituïda per la darrera Junta Direc tiva ; la q ual Comissió, després d ' extingir el
passiu , si hi fos , desti narà el sobrant a ls fins religiosos o c ulturals que hag ués assenyalat la darrera re unió del Consell
Directiu , havent de tenir relac ió directa o indirec ta amb el
Poble o Val ls d 'Andorra .
9. Totes les rendes, fruits o guanys que poguessin obtenir-se,
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hauran d 'ésser reinvertits en obres de caràcter cultural i formatiu dins de les Va lls d 'Andorra.
·

lO. Seran dictades posteriorment pel Patronat altres normes
d'execució de les presents Bases.
Donat a l Palau Episcopal de la Seu d'Urgell , a l de maig de
1965, 22 aniversari de la nostra presa de possessió de les
Valls d 'Andorra com a Príncep. »

RAMON. Bisbe d 'Urgell
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ANDORRA AMB LA REVOLUCIÓ TECNOLÒGICA
Daniel Bastida*

Uno de les causes principals de retard competitiu és el desinterès d'un país per lo tècnica. Tot just o les portes d'un nou segle ,
ens adonem que els valors més importants d'uno societat que es
vulgui mantenir o lo punto del progrés seran el seu nivell de formoció i lo capacitat d'assimilació de les noves eines de que disposarà.
Dins aquest context , l'Administració té lo responsabilitat d e
promoure lo comprensió i lo utilització de lo tècnica , o fi de difondre, d ' uno manera desmitificada , les possibilitats que aporten les
noves tecnologies com o mitjà de desenvolupament i de progrés
social.
En abordar projectes d'uno certa envergadura dins el camp
de les noves tecnologies, molt sovint es parlo d 'importants inversions en investigació i desenvolupament. El problema d ' un país
petit és que, en general , no té lo «mosso crítica» suficient per o
rendibilitzar aquests projectes , o diferència de societats m és_
grans .
Ésser petit té inconvenients , però o vegades aquest factor de
mido pot esdevenir un avantatge.
Un exemple : Si es vol equipar totes les escoles d ' Andorra amb
ordinadors , el projecte pot ésser costós , però es veu factibl e:
estem parlant de 26 centres. Quan aquestes xifres es traslladen o
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un gran país , la realització d ' aquesta classe de projectes és més
difícil. A França , per exemple , el nombre de centres a equipar és
de 46.000. Equipar quaranta-sis mil centres amb ordinadors compatibles , formar els professors d ' aquests centres, etc. s' intueix com
una tasca molt difícil d 'acomplir, vista la seva magnitud.
Tot seguit presentem com a exemple tres importants projectes
que actualment l' Administració d 'Andorra porta a terme per ajudar aquest desenvolupament: el projecte «Informàtica a l' Escola» ,
e l projecte d ' Informació Turística i la creació del Centre
Divulgador de la Informàtica d ' Andorra (CD I A).

INFORMÀTICA A L'ESCOLA
Durant el curs escolar '85-86 s'aprovà el projecte «Informàtica
a I' Escola » i es començaren a equipar les primeres escoles
d 'Andorra amb ordinadors per a l'ensenyament. Avui , totes les escoles del país ja estan equipades amb els sistemes informàtics
previstos en el projecte .
Els objectius bàsics del projecte «Informàtica a I' Escola» són
dos:
• Introduir la informàtica com a ajuda i suport a l' ensenyament. i a l'adquisició de coneixements. Aquí l'ordinador no és res
més que una potent eina a disposició dels professors per ajudarlos a impartir les assignatures.
• Introduir la informàtica com una eina actual a disposició
dels alumnes. Desmitificar la seva utilització i aprendre a servir-se
de l'ordinador per preparar els alumnes a la futura realitat professional.
A la base de la formació hi ha la clau de la modernització
d ' un país. Avui la informàtica és el centre dels desafiaments de
progrés dins la nostra societat. Per això el projecte «Informàtica a
l' Escola» és tan important, car facilita l'accés gradual de tots els
estudiants a les noves tecnologies .
Segons un estudi recent , es preveu que el nombre d ' ordinadors a les escoles, arreu del món , es dobli cada dos anys. En arri- 75-

bar ol final del present decenni , es preveu que hi haurà un nombre de deu milions d 'ordinadors o les escoles.
Encaro que els projectes d'informàtica o l' ensenyament són
tots recents , era molt important no endarrerir lo introducci ó
d'aquesta eina en el nostre sistema educatiu, atesa lo velocitat i
lo ràpida evolució que comporto per si mateix el món de lo informàtica .
Gran part de l'èxit de lo implantació de lo informàtica o l'ensenyament depèn de motivació dels professors . Els ensenyants
han de veure l'ordinador com un mitjà més d 'ajudo per o les closses, mai com uno substitució de llurs tosques.
INFORMACIÓ TURÍSTICA

Vivim en uno societat en lo qual lo informació és , coda vegado més, un dels actius més importants , i, per tant, qualsevol mitjà
que possibiliti millorar lo qualitat i l' accessibilitat o tota meno d 'informació és vit ol.
Un dels atractius més grans de les noves tecnologies -inform àti ca, telecomunicacions, microelectrònica, etc. - és justament el
fet que són «noves». Això vol dir que de vegades s'han d ' inventar
aplicacions per o les eines de què disposem que mai no havien
estat previstes o realitzades. El sistema d ' informació de les oficines
de turisme del Principat d 'Andorra és un d ' aquests casos. A partir
d ' uno necessitat -donar uno informació millor- s' ho dissenyat un
sistema capaç d 'omplir aquesta funció . Així neix el present sistema.
El projecte d'automatització de lo informació turística ho consistit o instol.lar o les diferents oficines de turism e -i o d'altres possibles centres turístics d ' Andorra- uns monitors que permetin ol visitant, de formo molt senzillo i ràpida , poder accedir o lo informació que sol.liciti. L'objectiu és disposar del vint per cent del total
de lo informació que es consulto el vuitanta per c ent de les vegades.
Els monitors estan situats de caro ol públi c o fi que puguin
ésser utilitzats directament pels visitants. N' hi ho a lguns que estan
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disponibles les 24 hores del dia . La informació que cobreixen els
sistemes abraça àrees tant diverses com són els esports, l'oci , els
transports , la informació d ' allotjament, la història i la cultura del
Principat d ' Andorra , etc. , en quatre llengües (català , castellà ,
francès i anglès). La Conselleria de Turisme i Esports actualitza periòdicament part de la informació continguda en els sistemes aquella que és variable- .
La principal innovació del sistema -utilitzar simplement un dít
en comptes d ' un teclat- es va originar en dissenyar una forma de
comunicació entre l' home i la màquina al més intuitiva i al menys
intimidant possible. Una de les dificultats actuals en la utilització
de l'ordinador prové del fet de la barrera que representa un teclat p er a fer funcionar la màquina . Per a aquest projecte es va
simplement prescindir del teclat. Amb això s' intenta assolir un sistema que es pugui utilitzar sense haver de rebre cap instrucció;
que sigui intuïtiu i amigable; que no creï una frontera entre l' usuari
i la màquina .
Per aconseguir aquesta facilitat d ' utilització s' han instal.lat
monitors (en color i gràfics) sensibles al tacte . És a dir, simplement
assenyalant amb el dit sobre el monitor es pot anar a buscar la informació desitjada , i tot això sense necessitat de cap coneixement ni instrucció previs. La selecció de la informació desitjada té
lloc mitjanç ant símbols gràfics (una imatge val més que mil paraules 1).
La combinació d 'alta tecnologia i innovació el converteixen
en un projecte capdavanter que vol donar una imatge de progrés i de modernitat del nostre país.

CENTRE DIVULGADOR DE LA INFORMÀTICA D'ANDORRA (COlA)

El principal problema amb què s'enfronta qualsevol possible
usuari d'informàtica és la ràpida evoluci ó d ' aquest sector, a
causa de l' inc essant desenvolupament de nous productes.
Per això s' ha vist la conveniencia de crear un centre que permeti divulgar l'aplicació de les eines informàtiques i facilitar-ne la
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correcta utilització.
Els objectius fonamentals que s'ha proposat el CDI A es poden
resumir en tres àrees:
• Promoure i facilitar la utilització correcta de les eines in formàtiques.
• Orientar els joves en les sortides professionals dins el sector
de la informàtica.
• Crear clubs per a la utilització d ' ordinadors per part dels
joves .
Aprendre a programar, a treballar com a programador, pot
ser interessant per a alguns, per aquells qui vu lguin fer de la informàtica la seva professió. Però per a la majoria, joves o grans , es
tracta només de saber utilitzar correctament els programes diversos que s'apl iquen a cada professió: des de l' estudiant fins al
metge , del comerciant a l'industrial, de l'empresa de serveis al
professional lliure.
El Centre Divulgador de la Informàtica d ' Andorra s'adreça als
qui volen simplement aprendre a utilitzar l'ordinador, no pas programar-lo.
PERSPECTIVES DE FUTUR

Els projectes de futur es poden qualificar d ' universals . Tots
tenen una equivalència practicament idèntic a en els diferents
països avançats. Per exemple, els projectes d ' informàtica a l'escola, com el que hem descrit més amunt, són gairebé idèntics -i
amb els mateixos objectius- a Andorra , a Fran ç a , a Espanya o a
Catalunya.
Quina és l'aportació de totes aquestes inic iatives? És dificilment mesurable, ja que no pretenen aportar un canvi immediat,
sinó una identificació progressiva de tota la societat amb els objectius d'aquests projectes. Podríem dir que aquí, també, el més
important és participar, ésser-hi present, bo i avan ç ant sense pressa , però sense pa usa.
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A punt d'entrar al segle vint-i-u considerem que la correcta
utilització dels recursos de què disposem i la promoció de llur divu lgació dins la societat constitueixen importants elements de
progrés.

* Daniel BASTIDA
• Enginyer industrial.
• Director del Centre Nacional d 'Informàtica d 'Ando rra .
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ESTRUCTURA ECONÒMICA DE LES VALLS
D'ANDORRA
J. M. TEJERO *
Lo intenció d 'aquesta ponència no és fer uno anàlisi exhaustiva de l' economia andorrana , sinó més bé donar unes idees
genèriques de I' estructuro en què aquesta es fonamento , per o
poder d 'aquesta manera , gaudir d ' un grau d e comprensió més
elevat, i poder arribar cadascú de nosaltres o unes conclusions
particulars.
A tol efecte he defugit de donar-vos xifres i de parlar en ll enguatge tècnic perquè tothom pugui seguir l'aplicació, sense que
aquesta es faci avorrida i pesada, almenys aquesta és lo meva intenció.
L'economia andorrana estovo enclavada en lo fa se de subsistència: agricultura , ramaderia , fins o l' acabament de lo 11ono
Gue rra Mundial, on es va veure que Andorra podia jugar un
poper d'intermediari en les relacions comercia ls, entre els dos poïsos veïns : Espanyo i Fran ça, gràcies ol seu fet diferencial (unes
bases d'imposició diferents de lo resto de països) . D' aquí, va
arren c ar l' obertura comerc ial de les Va lls envers e l seu entorn .
L' aflorament o l país d'immigrants d ' altres terres , sobretot
d ' Espanyo, va donar com o resultat uno empento o lo vitalitat d e
lo Societat Andorrana , que va desenvolupar-se econòmicament.
El comerç incipient va empènyer o altres a ctivitats econòmiques , jo fos de manera directa o indirecta.
Com o activitats induïdes: (de formo directa)
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l . La construcció
2. L'Hosteleria
3. Els Serveis Públics

- FHASA Energia Elèctrica
- Ensenyament
- Comunicació

-Correus
-Telègraf
-Telèfon

- Administració
A finals del segle XIX es va endegar una incipient indústria a
les Valls, va ser la indústria del tabac a la Parròquia de Sant Julià
de Lòria (Porta de la civilització). L'únic producte que tenia totes
les fases cobertes al Principat: producció, elaboració i consum,
encara que la major port era destinada a l'exportació.
Naturalment l'efecte comercial la va ajudar molt, ja que li
obria nous canals de distribució per al seu producte.
Aquesta empenta va propiciar que l'economia andorrana es
llancés a la recerca de noves fonts d'ingressos: la troballa va ser
el turisme , suportat pel canvi experimentat en la societat occidental de gaudir d'uns dies de vacances i, de ser possible fer-les
a l' estranger.
Així doncs , Andorra passà de ser una societat amb una economia de subsistència (sector primari) a una societat d 'economia
de serveis (sector terciari), amb excepció de la indústria del
tabac.
Aquest canvi tan fort , en tan poc temps, dóna com a conseqüència que les estructures político-socials quedin obsoletes , creïn
un buit legal i, en molts casos una forta tibantor social.
Com a conclusions podem citar:
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a) Per la seva situac ió geo-política , les Valls d ' Andorra siguin
enquadrades , econòmicament parlant , dintre de les economies
de Lliure Mercat.
b) El Marc Inst itucional en què s' emmarquen les relacions
econòmiques seguint l' esquema clàssic del «La issez fai re, laissez
passer», sempre i quan respectin la idiosincràc ia de les Va lls.
e) La major part dels im puts emprats (tant mà d ' obra com
matèries primes) , per a poder desenvolupar les activitats econòmiques a les Va lls, han estat i e ncara són en gran mida importants.
ACTIVITATS ECONÒMIQUES DURANT ELS ÚLTIMS 20 ANYS:
SITUACIÓ ACTUAL

A partir d e ls anys 1960 els factors de creixement del comerç i
del turisme van ésser, entre altres i alguns ja esmentats:

l. La conso lida c ió del come rç en la Soc ieta t
Occidental (lliure canvi) .
2. El «boom» turístic espanyol.
3. L'expansió del turisme de cap de setma na .

4. L' obertura del Port d ' Envalira durant e ls mesos
d ' hivern .
5. La consolidació del sistema bancari andorrà.
6. El desenvo lupament normal de les vacances fora
del propi territori.

7. La popularització de l' esquí com a esport de
massa.
Podem dir que la situació actual de l' Eco nom ia
Andorrana és conseqüència de la situació de partida:
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A) Aprofitam ent del fet «diferenci al»
B) Desenvolu pament del sector hoteleria.
C) Desenvol upament del Comerç quant a instal .lació de
grans magatzem s , per a donar resposta a la demanda generada .
D) Desenvolu pament dels sectors induïts com:
1. Transports
2. Construcc ió
3. Sector Energètic (carburan ts i electricita t) .
4. Editorial i Arts Gràfiques.
5. Creació de noves estacions d'esquí.
6. Desenvolu pament de les institucion s financeres .
7. Creació de manufactu res com la de mobles, teixits , licors, begudes no alcohòliqu es.
8. Desenvolu pament de les professions liberals.
Aprofitam ent del «Fet diferencial»
Com ja hem comenta t, aquest «fet diferencia l» és el que
dóna carta de naturales a a l' Economia Andorran a d ' aquest
segle XX.
El gaudir d'unes bases impositives diferents a la resta de països
del nostre entorn més pròxim fa que la compra de productes de
qualsevol tipus , sigui més atractiva i avantatjos a a les nostres Valls.
A) Aquest «Fet diferencia l» esmentat, ha propiciat un desenvolupame nt notable del Sector Hosteleria , tant del nombre de llits
com del nombre d'establim ent de restauraci ó .
Aquest col.lectiu és l' únic que disposa d ' una associació que
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dóna suport als interessos particulars de la pròpia activitat i, que
es concreta en la Unió Hotelera , fundada fa 25 anys.
Veiem que tant el comerç com l'hosteleria són els dos sectors
que juntament amb el turisme d'hivern formen en l'actua litat els
inductors de l' Economia Andorrana.
B) La gran afluència de visitants a les nostres Valls en les darreres dècades, ha donat coma resultat la creació de grans superfícies comercials que absorbeixen I' excedent de demanda de productes. Aquesta política comerc ial no ha estat en tots els casos la
més adient pel sector comerç.
C) El creixement en els sectors inductors ha fet que els sectors
induïts hagin seguit un camí poral.lel i complement ari.

l. ELS TRANSPORTS
La necessitat de portar més mercaderies en el mateix temps ,
ha fet que s'incrementé s l'oferta de serveis de transport i a l mateix temps que les flotes de vehicles es renovessin amb més freqüència i per un material més adient (camions de més tonatge) ,
ve hicles singulars per respondre a demandes més concretes, com
els camions formigoneres , etc. També la infraestructura viària ha
estat sempre una constant en I' actuació per part de
l'Administració.
Una de les moltes restriccions que ha patit les Valls , ha estat la
infraestructura viària d 'accés al Principat, degut principalmen t al
fet que les terres del nostre entorn han estat oblidades pels seus
respectius Governs, i han donant com a resultat la no adequació
de correteres i vies alternatives de comunicació per arribar a les
Valls d'Andorra.
Seguint amb el sector transport hem de mencionar la reglamentació del serve i de ta xis que últimament ha tingut un creixement important degut a l'empenta de la demanda existent.
Quant a la Cooperativa de Transports (companyia privada
que explota el Servei Públic de Transport Col.lectiu de persones) ,
ha anat desenvolupa nt-se tot millorant el seu servei, tant qualitati-
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vament com quantitativament.
2. LA CONSTRUCCIÓ
La construcció ha estat i és el sector induït que està més connectat amb els inductors. Absorbeix directament una gran quantitat de mà d ' obra importada que no gaudeix , en molts casos ,
d ' una residència legalitzada i, que produei x com a resultat,
problemes de tipus socials. Hem de mencionar la creació d ' indústries de material complementari a la construcció, dintre de les
Valls , ja que la major part dels im puts són importants.
3. SECTOR ENERGÈTIC
Tota economia moderna requereix imputs energètics per al
seu funcionament i desenvolupament; Andorra importa tota
l'energia derivada del petroli i és productora d 'energia hidroelèctrica , encara que en els últims temps ha hagut d ' importar-se una
part substancial per poder satisfer la demanda existent. Enguany
el Govern d'Andorra ha comprat la companyia privada FHASA
(Forces Hidroelèctriques d'Andorra , S.A.) actualment FEDA (Forces
Elèctriques d ' Andorra) que es va fundar l' any 1925 i, que va començar a subministrar electricitat l' any 1933. Aquesta compra ha
estat feta amb la intenció de racionalitzar tant la producció com
la distribució d 'energia elèctrica a les Valls d'Andorra . Així mateix
s'han signat els primers acords per a importar i exportar, segons els
moments , energia elèctrica, amb ambdos països veïns.
4. EDITORIAL I ARTS GRÀFIQUES
Degut al «fet diferencial» els imputs que utilitza dita indústria ,
encara que importants, surten més a compte que en els dos països veïns , i donen com a resultat uns costos més baixos pel sector, i
deixen de banda les economies d'escala. La seva producció es
dedica a satisfer les necessitats domèstiques .
5. CREACIÓ DE NOVES ESTACIONS D'ESQUÍ
En els últims anys hem assistit a una explosió d'oferta per a la
pràctica d ' esports de neu , amb la creació de noves estacions
d 'esquí. Aquesta nova oferta suposa triplicar la ja existent als anys
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1970. La millora ha estat tant quantitativa com qualitativa.
La iniciativa de la creació ha estat Pública , però l'explotació
és majoritàriament privada.
6. INSTITUCIONS FINANCERES
La Banca Privada (l ' única existent) a les Valls , ha assolit un
grau d'especialització remarcable; ha obert noves oficines a
totes les Parròquies del Principat; ha ofert nous serveis bancaris, i
creat noves fórmules d ' actuació. Tot això sense oblidar de canalitzar l' estalvi , tant l'interior com l'exterior que es genera , per a potenciar les activitats existents, així com donar suport als nous projectes econòmics que se ' ls presenta.
Es va crear l'Agrupació de Bancs i Banquers d 'Andorra per a
racionalitzar el sector, de manera que fés més c onfianç a als estalviadors.
És un sector que gaudeix d ' un privilegi monopolític ja que no
es poden crear noves entitats bancàries dintre del territori andorrà . La Banca Andorrana està connectada amb els centres financers d ' Europa per a desenvolupar la seva tasca d 'operacions
exteriors. La major part de les existents depenen directament o indirecta d ' institucions dels països veïns.
7. CREACIÓ DE MANUFACTURES I INDÚSTRIES
El desenvolupament econòmic ha fet que a lguns imputs que
s'importen puguin produir-se fronteres endins. Ai xí veiem la fabri cació de mobles , que si en un primer moment era destinada a
l' interior, ara també ho fa de cara a l'exportac ió directa (també
recolzant-se amb el fet diferencial).
Les fonts naturals d 'aigua han propiciat el naixement d ' indústries d'explotació d 'aquestes, i han creat la indústria de begudes
no alcohòliques.
També hi trobem una incipient indústria tèxtil de roba «prêt à
porter», però que troba dificultats d ' introd ucc ió de produ c t e ,
degut a les manufactures dels països asiàtics.
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8. DESENVOLUPAMENT DE LES PROFESSIONS LIBERALS
El crei xement econòmic experimentat en les darreres dècades ha configurat un mercat inferior en què la demanda de professionals liberals és un fet. En un principi , aquestes activitats eren
satisfetes per professionals importants , però cada vegada més ,
aquest mercat es cobreix amb professionals naturals de les Valls o
per residents de més de trenta anys , com és el meu propi cas.
D) LES COMUNICACIONS
Ja hem comentat l'esforç continu quant a la infraestructura
viària.
Les Valls gaudeixen d ' un Servei de Telecomunicacions modern
i que en tot moment ha donat resposta a les necessitats del país.
Aquest Servei funciona com a empresa parapública.
Estem c onnectats a la xarxa telefònica Europea , condició
«sine qua non» per a la seva supervivència. Disposem d ' una xarxa
de cabines públiques que cobreixen tot el territori de cap a cap ,
per a satisfer la demanda domèstica, així com la demanda turística d 'aquest servei i, es continua amb aquesta política de creació
d ' infraestructura. Pensem que aquest Servei Públic , és una bona
font d ' ingressos per a les arques públiques. També té al seu càrrec
el manteniment i l'adequació de les instal.lacions per a rebre i
emetre a tot el territori , els senyals de TV dels nostres veïn s;
Espanya (3 cadenes) i França (3 cadenes).
Quant al tema de la Radiodifusió , tenim uns certs problemes
que són de caire institucional , però , sí que direm que disposem en
l'actualitat d ' una Ràdio pròpia , encara que s'emeti des de fora
del territori , que està orientada a satisfer els ciutadans de les Valls i
comarques veïnes.
La premsa local és setmanal , però cobreix perfectament les
necessitats del país; donant informació puntual dels fets més rellevants que esdevenen dintre de les Valls. Aquest sector mou una
important xifra d ' afers , degut a la publicitat que s' hi edita . La
seva matè ria prima l'obté dintre de les Valls. A Andorra arriba de
forma periòdica , premsa d 'arreu del món , encara que les publi-
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cacions més nombroses són d ' Espanya i de França .
Hem d'esmentar que en l'actualitat s'estan fent proves dintre
de la televisió privada. Cal esperar que aquestes iniciatives trobaran una soluc ió a l problema de la rendabil itat, perquè aquest
sector pugui desenvolupar-se i, d'aquesta manera ampliar el teixit
de les relacions econòmiques a les Valls (creació de nous llocs de
treball i en la major part qualificats).
També s'han fet temptatives dintre del món del cinema ; s'han
realitzat dos fi lms per a la seva distribució en les sales comercials.
També aquí podem entreveure una nova font de riquesa pel país
en aquest sector, que encara que està en una mutació en l'àmbit
mundial (canvi del cel.lu loide pel vídeo) , té futur i gaudirà sempre
d ' un valor afegit elevat.
E) L'ADMIN ISTRACIÓ PÚBLICA
No d iem, encara, Sector Públic perquè aquest concepte és
més ampli , abraça més activitats de les que en aquest moment
es desenvolupen. Això ens ve donat per la política emprada del
«laissez-faire», que minimitza I' actuació de I' Estat en les qüestions
econòmiques i, que únicament és l'ordenador (dictar normes
d 'actuació) i garant (servei d 'ordre perquè les normes siguin respectades) , de les normes que regulen les relacions econòmicosocials .
De tota manera en aquests darrers anys l' Administra c ió ha
evolucionat de forma substancial, tant en el pla quantitatiu c om
en el qualitatiu . Aquesta evolució ha estat propiciada per les circumstàncies que han esdevingut.
Cada cop més, la Societat Andorrana ha anat requerint millors serveis administratius per reglamentar la seva vida , permetent
de passar d ' una Societat Simple a una So cietat Comp le xa i
Moderna .
Naturalment l'actuació de l' Administració ha estat encaminada a suplir les mancances de la inversió privada i, a donar resposta a la demanda de Serveis i Béns Públics i Socials, com:
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- Infraestructura viària.
- Comunicacions.
-Sanitat.
- Seguretat Social.
- Projectes i estudis de viabilitat de nous sectors econòmics.
Per tant podem concloure que l' Administració Pública de les
Valls d ' Andorra , juga un paper regulador i ordenador de les normes d ' actuació en les relacions econòmico-socials d ' un país modern i, n'és subsidiària en quant als nous projectes d ' inversió.

PERSPECTIVES DE l 'ECONOMIA ANDORRANA EN l'HORITZÓ DEL
SEGLE XXI
A CURT TERMINI

A partir dels aiguats del novembre del 1982, Andorra es va
adonar d ' una situació , que si bé era coneguda , no es tenia present. Aquesta situació és que les Valls d 'Andorra depenen únicament i exclusiva dels excedents de la resta de països i, en concret
dels dos veïns (principalment d 'Espanya) . I per tal que aquest exc edent arribi a les Valls, l' única forma d 'acc edir-hi , de moment,
és la de disposar d ' una xarxa viària moderna.
Aquesta xarxa viària no és de la competència d'Andorra , fora
dels seus límits. Els dos països veïns Espanya i França , no han dedicat mai gaire atenció per les seves regions que envolten el territori
andorrà , d 'aquí que Andorra no pugui accedir a les xarxes viàries
internacionals de forma directa, i això ens comporta , d ' alguna
manera , un aïllament no desitjat.
Amb els nous projectes d ' infraestructura viària que s'estan
portant a terme entre els territoris catalans d ' ambdós països,
Andorra no vol quedar marginada i, així està resolta a foradar les
muntanyes per a tenir un accés directe a aquests nous vials internacionals (projecte del Túnel d ' Envalira).
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Tampoc ens podem aportar del nostre entorn més pròxim
com és lo C.E.E. i, lo pròxima aplicació de l' Acta Única Europea .
Hem vist que l'economia andorrana és actualment suportada
per dos puntuals: el Comerç i el Turisme.
Relatiu ol Comerç hem de manifestar que el «Fet Diferencial»
que havia estat el motor de les activitats comercials , està actualment en perill jo que l'entrada d ' Espanyo o lo CEE, ens ho posat
en uno situació delicada . Per tol d 'arribar o uno solució ovontjoso
per ambdues ports (CE E-Andorra) , s' està treballant per establir
unes negociacions entre Andorra i lo CEE. El que és c lor, és que lo
situació actual no es mantindrà i, quasi segur, que el comerç serà
el perjudicat, jo que aquest «fet diferencial» si no resto eliminat, sí
que quedarà minvat substànciolment; això vo l dir que el sector
comerç deixarà de ser un sector inductor de I' economia andorrano.
Degut o aquesta situació , tant en el plo Públic com en el
Privat, s'està treballant o potenciar el segon sector inductor actual , que és el Turisme. Andorra té molt per o aportar o lo Societat
del Temps Lliure i del Ll eure.
S'està fent estudis de nous projectes per crear novo oferta turística. A les Parròquies d ' Andorra lo Vella , Sant Julià de Lòria i
Escaldes-Engordany, entrarà en servei uno moc ro-estació d 'esquí,
lo primera fase de lo qual es preveu que entri en funcionament
l' hivern 1991/1992.
A lo Parròquia d 'Escaldes-Engordany , creació d ' un complex
termo-lúdic de luxe. En I' actualitat es trobo en fase d'adjudicació
d 'obres.
A lo Parròquia d'Andorra lo Vella, creació d'un comp lex residencial i lúdic i, que està en fase de viabilitat. També o lo mateixa
Parròquia , creació d ' uno piscina de mides olímpiques , que funcionarà l'any 1989.
Per o les realitzac ions d'infraestructura tu rística hem de mencionar el Palau de Gel d'Andorra , ubicat o lo Parròquia de
Con ill o, preparat per acollir qualsevol tipus de manifestació o ni-
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vell internacional.
No podem oblidar els festivals internacionals de música clàssica de la Parròquia d'Ordino i el festival internacional de Jazz
d 'Andorra, a la Parròquia d ' Escaldes-Engordany, que cada any
guanyen prestigi.
La Parròquia de La Mossona s' ha especialitzat a donar espais
residencials pels jubilats dels països del Nord d'Europa que venen
a buscar paisatge , pau i tranquil.litat, sense deixar de banda el
confort.
A MITJANS I LLARGS TERMINIS

Seguint la classificació del Centre d ' Estudis i Planificació de
Barcelona , hem de diferenciar entre els sectors econòmics existents a les Valls:

l . Sectors inductors.
2. Sectors harmonitzadors.
3. Sectors acceptats.

l . SECTORS INDUCTORS
Ja hem dit de forma implícita , que els sectors inductors passaran de ser dos a ser un: el Turisme, que seguint amb l' actual polític a , enc ara ha de fer un esforç per homogeneitzar les línies d 'actuació en els diferents plans que s' escauen d 'aquest sector:
-Uniformitat en l'aspecte urbanístic , cosa que implica racionalitzar, .normalitzar i harmonitzar la situació
actual.
- Preveure les demandes dels diferents Serveis
Turístics, ja siguin d'estiu o d ' hivern , per a adequar
l' oferta d ' aquests.
- Buscar d 'ésser un espai d e diàle g internacional
(conferències, simp osiums , etc .).
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2. SECTORS HARMONITZADORS
Per trencar l'efecte polaritzador del sector inductor, Andorra
ha de mantenir i reforçar l'agricultura i la ramaderia , però de
forma rendable pel país. Pensem que totes les matèries alimentàries s'han d'importar.
També hi ha la creació d ' indústries no contaminants i, respectuoses amb el medi ambient, especialitzades i amb un valor afegit important, de manera que puguin aprofitar els recursos naturals de les Valls (aigua per a la indústria òptica , com a exemple).
3. SECTORS ACCEPTATS
Així com els dos anteriors sectors estarien dintre de les línies
preferencials d ' actuació de I' economia andorrana , aquest resta ria fora , però no per això s' ha d'oblidar. Ai xí hem de pensar que
Andorra pot gaudir d ' un estatut com a Centre Financer i que llavors hi hauria uns nous impulsos de l'activitat econòmica. Aquesta
possibilitat ens vindrà oferta pel nou marc de relacions econòmico-socials que s'establiran a partir dels acords amb la CEE.
Nogensmenys Andorra ha de treballar per a la creació d ' un
Banc Nacional , que regularà l'activitat d'aquest sector en el futur
i, podrà establir línies de crèdits nous per a establir nous projectes i
iniciatives de caire econòmic.
També podem parlar de la creació d'un Servei de Correus
Andorrà , amb llibertat d 'emissions filatèliques; així com de la c reació d ' un organisme de Loteria que pogués actuar dintre i fora del
territori. (Entre altres activitats econòmiques emmarcades en
aquest sector).

*
•
•
•

Josep Maria TEJERO
Llicenciat en Ciències Econòmiques
Té un despatx d 'economista a Andorra ta Vetla
Treballa al Comú d 'Andorra ta Vella
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PREGUNTES I ACLARIMENTS SOBRE LA PONENCIA

Pregunta

Andorra té moneda pròpia?
J. M9 TEJERO
Per l' instant no se n' ha parlat. Primer és qüestió de fundar una
institució i, després de regular.
Pregunta

L'aigua que exporten d 'Arinsal, qui en té la propietat?
J. M9 TEJERO
La qüestió de propietat, de forma explícita , sempre el 67% de
les accions d ' una societat a Andorra han de ser de capital andorrà . Només el 33% pot ser de capital forani.
Això és la reglamentació. Després si és de l' un o l'altre, és fora
del meu conei xement.
Joan BECAT

És evident que des de l'inici, el creixement de l'economia andorrana no s' ha fet amb diner andorrà . Tots els economistes ho
diuen. La creixenç a es fa a base de capital, de persones i de tècniques, de «savoir-faire».
A l'orí gen i després , Andorra no pot mobilitzar cap dels tres
e lements per aconseguir sola la crei xenç a econòmica que va
conèi xer. Va importar molta ma d ' obra . Durant temps , gairebé
tota la gent qualificada venia també de fora d ' Andorra. Ara
Andorra genera una bona part -però no en totalitat- la seva pròpia èlite. Però la població en general i el diner van venir de fora .
Si legalment el 67% del capital és andorrà, dins la pràctica no
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era possible , ja que Andorra no podia generar-lo ni per existència
prèvia ni per procés acumulatiu. Per tant hi ha d'haver un sistema
d'entrada de capital, presentat després com a andorrà. És el sistema del presta-nom que trobareu àmpliament evocat dins la bibliografia sobre Andorra.
J. Mg TEJERO
Una manera de poder trampejar aquesta reglamentació del
33% és el que en diuen el presta-nom. Existeix.
Joan BECAT
En el seu temps , va ser un bon sistema per a reservar als andorrans la part esencial del benefici que generava la creixença
d'Andorra, directament o indirectament.
Antoni POL
Aquesta norma, concretament, és una rest ricció a I' entrada
de cap ital. Frena l'entrada de molt capital: hi han moltes societats internacionals que, si no poden tenir un control majoritari clarament legalitzat, no els interessa invertir. Aquesta norma qualsevol dia pot ser tallada pel Consell General. Avui és un fre econòmic. Andorra és al mig d'un triangle Tolosa, Marsella i Barcelona i,
la radicació d'empreses a Andorra i de les fàbriques en el seu entorn extraterritorial pot éser un atractiu més del país , segons e l
marge que s'estableixi de relacions amb el Mercat Comú .
Pregunta
Quines activitats serien desitjables a Andorra.

J. Mg TEJERO
Les indústries haurien de ser petites indústries amb una tecnologia molt avançada, Andorra no està en condicions ara , en condició de donar aquesta resposta. Però amb una indústria que ja
està experimentada com podria ser la òptica seria possible.
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ANDORRA CREA ESTRUCTURES DE GESTIÓ I
MATERIALITZA LA SEVA EXISTENCIA COM A ESTAT.
Joan BECA(

I. EVOLUCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES ESTRUCTURES DE
GESTIÓ ANDORRANES
1. La situació anterior es caracteritza per la predominència de
les Parròquies sobre l'estructura de conjunt de l'estat (es pot porIor aleshores d'estat?). Aquest fet és normal i s'ha de posar en relació amb l' economia a base de vida pastoral , on les decisions
de gestió col. lectiva s'han d'assumir al nivell de la unitat bàsica
de vida , o sigui la Parròquia i, de vegades el Quart. Per acabar-ho
d ' entendre cal fer també la relació amb la preeminència política
i honorífica de les Parròquies més ben dotades en territoris i recursos pastorals.
Cal subratllar la relativa feblesa, aleshores, de l'estructura
central de l'estat, la Casa de la Vall i el Consell General i, la voluntat de les Parròquies fins avui dia, en certs casos, de no donar-li
massa poders. Se'n deriva la representació popular al Consell de
les Valls. Encara avui dia és una representació parroquial , més
pròxima d ' un Senat que d ' una Assemblea Nacional.
A més a més, fins en un passat molt pròxim , no hi havia grans
necessitats de gestió interior que afectessin el conjunt o bona part
del territori; eren decisions en un marc parroquial. No hi havia
tampoc gaires inversions generals, llevat de les correteres.
Aleshores el Consell General era un instrument de coordinació, de
contacte i d'equilibri entre Parròquies , de preses de decisions de
conjunt , les més importants de les quals eren en relació amb l'ex-
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terior del país , especialment les relacions amb els Coprínceps o
amb les comarques i regions veïnes.
2. Un caràcter general: el canvi econòmic, fins avui dia , va
precedir sempre les estructures de gestió administratives, econòmiques i socia ls , els serveis a la societat i, molt sovint, fins i tot va
precedir les decisions o les adaptacions polítiques que implicaven . Es pot prendre com a exemples l' adaptació de les institucions a les necessitats de crear i donar poders efectius a una
Administració Central (població , estat civil , gestió de les emigracions i departament de població ,... ), la modificació progressiva
de la repartició dels poders en relació amb les necessitats de gestió d ' una economia moderna , del control de la creixença econòmica i urbana, de l' ordenació i de la protecció del territori , per
citar uns casos més notables.
Cal afegir immediatament que la dificultat principal ve precisament de la repartició dels poders, de l'arcaisme de l'estructura
institucional durant massa temps i, de les gravíssimes confusions o
cúmuls de poders sense separacions clares , tant en el Consell
General abans de la Reforma actual, com pels Coprínceps encara avui dia.
3. Els anys seixanta i l' inici dels anys setanta es caracteritzen
per la feblesa dels serveis administratius de l'estat, el nombre reduït d'estructures de gestió , tant de l'estat com de les Parròquies ,
per un personal poc nombrós , sense relació amb la magnitud de
l'economia i de la població.
Els pocs serveis administratius de l'estat moltes vegades no són
assumits pels andorrans mateixos o, pels seus representants elegits,
com per exemple coses tant essencials com la Policia i l'ordre públic (depenen dels Veguers), la protecció civil, I' escola a tots els
nivells (depèn dels dos Coprínceps i, de fet , són escola francesa i
espanyola, amb programes, influència sobre els comportaments
pensada per als ciutadans dels estats veïns) , els correus i les comunicacions amb l'exterior.
Molts dels serveis habituals d'un estat no existien o , eren reduïts a una o dues persones, com els serveis públics i l' urbanisme ,
l' ensenyament, la cultura, la gestió de la roblac ió , la salut públi- 96 -

ca , els arxius i la biblioteca nacional, etc .
En conjunt i, sense fer matisos per saber si eren a mans andorranes o els serveis administratius de gestió de l'estat es trobaven
reduïts a la mínima expressió : un grup de policies (set per tot
Andorra), alguns funcionaris i prou. En total unes trenta persones
per ja , aleshores , uns vint-i-cinc mil habitants. Per donar exemples,
diríem que el conjunt dels serveis d'educació , salut pública , cultura i esports beneficiaven només de quatre persones l'any 1972. Els
Arxi us i la Biblioteca Nacional foren creats l'any 1977, el servei de
població l'any 1979, quan Andorra comptava trenta-tres mil habitants , dels quals més de vint-i-cinc mil , estrangers.
Com que aleshores l'economia es desenvolupava molt ràpidament i que la població necessitava serveis , es notava el desenvolupament paral.lel i el pes creixent d ' un sector privat prestatari
de serveis a l' estat, com també es notava sobretot el pes i la intervenció sistemàtica dels serveis públics o privats estrangers en tots
els dominis, amb andorrans o sense andorrans de façana.
Per tant, es pot dir sense exageració que , a l' inici dels anys
vuitanta , Andorra és un estat de fet i de dret que no posseeix encara tots els mitjans i estructures de gestió d'un estat modern ,
com li correspondria en relació amb la seva economia i el seu nivell alt de desenvolupament. No vol dir doncs que Andorra devia
ser un país d'economia endarrerida; devia ser més aviat el contrari , si es compara a la situació de les regions veïnes, franceses o
espanyoles.
4. Aquests serveis i estructures d 'estat es creen i s' instal.len progressívament. Però si es mira l'evolució amb una mica de perspectiva , el conjunt es fa amb prou rapidesa, en menys de 10
anys. Ai xò planteja en tot moment conflictes i definicions de competències.
També, en aquest apartat, convé subratllar que aquesta dinàmica de recuperació de competències implica que en un moment determinat sempre coexisteixin elements de la situació .anterior i elements nous , si no s' observa un poral.lelisme durant un
cert temps.
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A més a més, el retard de les estructures sobre l'econom ia i les
necessitats socials és tal, que per a qualsevol creació ,la decisió, la
instal.lació dels serveis corresponents i la seva intervenció pública ,
es fan sempre sobre la marxa i, de vegades, sense tenir encara
tots els elements dom inats ni totes les competències clarificades.
Fins i tot es pot pensar que la creació de serveis que l'economia i
la societat reclamaven d 'evidència , va ser una manera de recuperar o d ' afirmar compet ències per part del Conse ll General i,
més tard per part del Govern i del Consell General p legats.
Tenim aquí un factor essencial d 'exp licació per qui vol entendre la situ ac ió d'Andorra , en aparen ç a il.lògica i aberrant .
S'entén també la impressió d ' absència d 'ordenació que ten ia -i
pot encara ten ir- el visitant del Principat, davant la multiplicació
d 'endegaments i realitzacions més variats sobre el territori per part
d'empreses públiques o p rivades , amb una imatge d ' anarquia ,
d 'espontaneïtat, d ins la creixença i de riscs locals mal assumits .
Cal matisar aquestes impressions ja que als inicis dels anys vu itanta i, avui dia amb més dimensió , es dibuixa un moviment que
consisteix a dominar i a prendre a mans e ls elements de gestió i
de control del territori i de la societat. Malgat aquesta evolució
molt positiva per a Andorra , ca l no minimitzar els obstacles que
sempre existeixen , especialment deguts a ls interessos creats per
les situacions anteriors i a les competències q ue ca l traspassar,
sense descuidar els entrebancs i hostilitat de les persones implicades i danyades, fins al més a lt nivell. Per exemple , és evident que
qualsevol creac ió d'un servei d'estat implica una pèrd ua d ' influències, d 'àmbit d 'actuació i de diners per part d ' un servei privat o estranger que I' assegurava i aprofitava el buit administratiu i
polític andorrà .
Encara resta per fer, però es veu malgrat tot en pocs anys un
retard recuperat molt de pressa . L'estat an d orrà recupera les
seves capacitats de gestió , crea serveis si convé i, sempre va consolidant les seves estructu res. Com a conseqüènc ia els quadres
andorrans es caracteritzen per llur gran joventut. La major part
dels caps de servei o de departaments tenen avui d ia entre vint-ic inc i quaranta anys , sovint de vint-i-c inc a trenta anys només. Es
caracteritzen també per una bona formac ió de base (llicenciatures , estudis de doctorat, enginyers,... ) i, quan prenen els càrrecs,
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per una certa inexperiència pràctica , hàndicap que superen
sobre la marxa en pocs anys. Per ara, poques vegades es pot observar inèrcia o gent encarcarada . Altres avantatges de la situació , es nota molt empirisme i pragmatisme i, cap reticència per a
aprofitar les solucions i de les experiències dels altres, estats i regions veïnes o més llunyans : Catalunya , França , Alps , altres microestats ...
5. Fins i tot quan existeix el servei d ' estat, els serveis privats andorrans o no i, els serveis d ' estats estrangers continuen donant serveis i prestacions a l' Estat Andorrà . Es pot prendre com a exemple
les creacions d 'estructures d 'estat com a serveis públics, seguretat o urbanisme. La creació del servei no significa sempre la capacitat a actuar alhora. És una manera d ' afirmar un domini i una
competència sobre la matèria i, de vegades una recuperació de
prerogatives sobre una altra estructura política andorrana, com
per exemple els Coprínceps o les Parròquies.
Però sigui per una falta inicial de personal qualificat i de serveis tècnics , o bé , per evitar un trauma massa fort als serveis privats que tractaven anteriorment el tema i feien estudis i realitzacions , es continua passant contractes i demanant prestacions .
Paral.lelament s' observa una contractació de personal, llur formació i reciclatge i, la constitució , aleshores , d ' un veritable servei
públic.
6. Sense que això sigui menyspreu o prova d ' incompetència ,
cal considerar que , passi el que passi , serà molt difícil per a
Andorra d ' assumir tots els serveis i tota la representació exterior
d ' un estat. Es pot citar la universitat, certs serveis de recerca i d ' intervenció. També serà molt costós, políticament i econòmicament, de recuperar serveis alienats a l' estranger com els correus o
l' ensenyament, o serveis dels Coprínceps , com la protecció i
l'ordre públic. Però es nota un esforç per a canviar els enfocaments i, eventualment, controlar més la situació .
Cal no menysprear tampoc la influència directa i indirecta
(per la formació dels quadres i dels responsables per exemple)
dels potents veïns , Franç a i Espanya i, avui dia Catalunya . No sé si
és volgut i conscient l' equilibri que s' observa dins els nomenaments de gent formada de banda i banda. Potser intervenen tant
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les raons polítiques d 'equilibri i d'influència de persones ja col. locades (tal format a França o a Espanya no es pot considerar com
a afrancesat o espanyolitzat, però pot rebre influències i tenir
amistats que els estats veïns poden aprofitar a Andorra) , que la
necessitat de tenir gent per a servei de pont al benefici d'Andorra
amb els veïns i, per tant per a controlar llurs intervencions quan es
necessita .

11. ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL I
LES EVOLUCIONS FUTURES

l . Avui dia per a qualsevol tema de gestió social , econòmica
o territorial és molt difícil, sinó impossible , de separar la gestió
d ' aquests aspectes a Andorra (que siguin competències del
Consell General, del Govern i, de vegades dels Veguers residents
a Andorra) sense considerar i integrar els elements de relació amb
l'exterior: estats veïns, conjunt de la CEE o resta del món. És obvi
pels temes de població i d ' emigració , pels intercanvis comercials
sobre els quals es fonamenta avui dia l'economia . Però també és
necessari pels temes com el turisme i esports d ' hivern, els riscs naturals , la cultura i la llengua catalanes, les llengües estrangeres de
les escoles i, principalment el francès i el castellà , els mitjans de
comunicació audiovisuals, etc.
Cal no perdre mai de vista que Andorra és un cas específic i
original , amb la paradoxa d ' una economia basada sobre els intercanvis i el pas a través d ' unes fronteres en què existeixen molts
obstacles i limitacions naturals (relleu, altitud, d istàncies, riscs naturals) , quan petits territoris o ciutats viuen d 'aquests factors són habitualment zones litorals, illes o països amb comunicacions fàcils .
Avui dia és claríssim que l' economia andorrana depèn gairebé totalment de les vies de comunicació i de la vinguda de molta
gent en qualsevol moment de l'any. A més a més, el cost de la
distància (en temps i diners) és un factor determinant dins les motivacions actuals dels compradors. Per tant les comunicacions
han de ser fàcils i d'ús permanent. Aquí rau la contradicció ja que
les carreteres de muntanya presenten sempre dificultats tècniques , són sempre amenaçades en un lloc o altre pels riscs naturals
(allaus de neu , esllavissades, aigüats, estabilitat dels terrenys ,... ) i,
que costen molt de millorar-les .
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Si pot fer I' esforç de millorar la seva xarxa interior de comunicacions, Andorra dependrà sempre de la voluntat dels seus veïns:
decisió de fer o no fer les noves carreteres o túnels cap a França i,
cap al Pallars de la banda espanyola, per exemple, millora de les
carreteres existents. Cal recordar que les regions veïnes no són
molt dinàmiques o són en recessió contínua (Arieja, Auda, Pallars):
hi ha doncs reticències a fer inversions que només aprofitarien a
Andorra.
La més gran oportunitat és la voluntat catalana d'obrir un nou
eix modern i ràpid entre Barcelona i Tolosa per la vall del
Llobregat, el túnel del Cadi Ua fet), el túnel del Puimorens (a fer) i
la vall de l'Arieja. És la millora d'un eix pirinenc tocant a Andorra,
que lligaria el Principat a les dues zones poblades més pròximes ,
reduint la distància-temps, facilitant la intercomunicació i ampliant el moviment de persones.
Hores d'ara en aquest cas com amb d'altres, es veu clarament que economia i gestió interna del territori d ' una banda i, relacions exterior i internacionals d'altra banda va estretament lligades.
2 . Tot el procés de negociacions amb la Comunitat
Econòmica Europea per definir les relacions amb Andorra , consistei x un altre exemple demostratiu. En realitat es tracta tant d ' un
problema econòmic de primera magnitud per a Andorra , com
d ' un debat de fons sobre les competències i la repartició dels poders entre els Coprínceps i representants elegits dels ciutadans andorrans i, sobre la representació internacional d 'Andorra .
Per aquest últim aspecte, al cap i a la fi, el més important al
meu entendre , no és la presència sistemàtica d'Andorra arreu
dels múltiples organismes internacionals.Liechtenstein per exemple és molt sovint representat per Suïssa i, es podrien multiplicar els
exemples . Ni tan sols és cabdal la representació per ciutadans
andorrans. Però és essencial , per a la sobirania estatal com per al
reconei xement internacional , d ' aconseguir dos objectius: Primer
cal ser l' interlocutor quan els interessos propis són afectats directament i, no passat per tercers: seria el cas de la negociació amb
la CEE. Segon , cal tenir la capacitat de triar quina presència es
vol assumir i quina representació es pot donar o demanar a altres
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estots, o , dit d'una altra manera, ca l tenir capa citat de delegar la
representació quan sembla el més senzill i eficient i, de descartar
la representació d 'altres quan es vol passar al davant de l' escenari.
3. Independentment de la qüestió constitucional cabda l de la
nova repartició de les competències entre tots els poders que actuen a Andorra, el problema polític essencial a solucionar residei x
en els Coprínceps. No vul l dir que s' hauria de posar en qüestió llur
existència i l'estatut de Coprincipat d ' Andorra , sinó que el fet obvi
que els dos Coprínceps residei xen a l'estranger on exerceixen a ltres funcions , potser més importants per ells i, contradictòries amb
llur poder sobre Andorra , són elements de fons a aclarir, potser tot
simplement per transferències a institucions andorranes de l' interior del país dels poders que p lantejen contradiccions i ambigüitats. Els Coprínceps són Bisbe a l' Estat Espanyol un , President de la
República Francesa I' a ltre , essencialment. Són aquestes func ions
que justifiquen llur nomenament o elecció , a qui deuen p rioritàriament respecte i dedicació , tant pels comprom isos morals i estatutaris que tenen amb llurs mandats, que per a a ssegurar llur pròpia
permanència en el càrrec . La fun ció de Coprínceps ve com a
c onseqüència del primer càrrec i no com a elem ent d ' elecció .
Clar que s' ha trobat una solució jurídica empírica del costat
andorrà : els Coprínceps tenen nacionalitat andorrana durant el
seu càrrec i llurs poders són personals (i no lligats a l càrrec no andorrà que també exerceixen): poders polítics sobre les altres institucions andorranes, justíc ia , recurs en queixa , rep resentació exterior, moneda , ordre públic, defensa. En bona teoria a ixò implic a
que ni França ni Espanya no tenen drets sobre Andorra. A més a
més és conegut que hi ha d ins el món altres casos on el sobirà no
resideix a l país i té altres càrrecs; però es pot notar que a leshores
no té poders reals o importants i, això simplifica les relacions . No
passa d 'aquesta manera a Andorra , on els Cop rínceps tenen poders real s molt amplis amb capacitat d'exercir-los directament o
indirectament en tots els dominis , fins i tot sobre els poders de g estió interna del país en principi a tribuïts a ls representants elegits
dels andorrans (per exemp le possibilitat de b loqueig ll arg mitjançant la firma o , el sistema del recurs de queixa) .
Notarem que ma lgrat aquestes ambigü itats i confusions d e
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poders , la situació d ' Andorra com a estat és reconeguda i admesa d ' una manera general. L'evidència de la situació i la voluntat
dels andorrans de pertànyer a un estat sobirà , només es troben
discutides per alguns juristes i geografs francesos, en realitat marginals i en contradicció amb les realitats i les evolucions actuals.
Però per dissort tenen prou lloc dins les bibliografies de llengua
francesa i, es troben indefinidament reproduïts per compilació. El
desconeixement del català a França, fins i tot per alguns «especialistes» d ' Andorra limita l'accés directe als documents històrics i
jurídics mateixos com també als estudis, els principals dels quals
són catalans o en català . Els arguments dels detractors d ' Andorra
com a estat sobirà es basen sobre la confusió de fet entre les
dues funcions dels Coprínceps i, sobre els poders realment exercits. Ens recorda actituds i arguments que una tradició francesa
va saber utilitzar com a suport d'aventures colonials d ' antany .
4. En conclusió, podem destacar uns caràcters i alguns problemes actuals per a resoldre a Andorra , alguns d'ells ja esmentats més amunt.
a ) Andorra és un estat i ho fan evident la història i
les seves característiques.
b) Però no exerceix totes les atribucions d ' un estat i
no en té la representació pròpia. Hi ha qui dubta
de la realitat de l'estat andorrà , sobretot de part de
l' estat francès i universitaris (essencialment Tolosa ,
accessòriament Perpinyà).
e) Joventut de la seva administració interna , molt
embrionària a I' inici dels anys 1970 i, que es va desenvolupar després de l' evolució econòmica , sense
haver pogut controlar-ne la progressió ni assegurarne les necessitats. D'aquí ve un aspecte molt marcat de recuperació de situacions i de competències. Encara avui Andorra no ha recuperat totes les
competències habituals de la gestió d ' un estat; per
citar els dominis més importants: protecció civil i seguretat, policia i ordre públic , control de l' emigració (quan els estrangers formen més del 80% de la
població resident) , correus , educació .
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d) Ambigüitat de les institucions que tenen molts
elements d'un estat democràtic sense tenir-ne clarament uns caràcters essencials.
Uns quants punts són per a resoldre :
- Repartició clara dels poders , separació dels poders, sobretot pels Coprínceps, reforma inacabada
de les institucions. No hi ha uns poders legislatiu ,
executiu i judicial clarament separats amb plenes
competències.
- Cúmul de poders en els Coprínceps i els seus serveis.
- Hi ha democràcia a nivell de la representació ciutadana -encara que la representativitat dels elegits
s' aparenti més a un senat- però amb elegits del
poble que no tenen totes les competències d ' un legislatiu (només la gestió interior amb les limitacions
ja esmentades). És també una democràcia incompleta , ja que no hi ha existència lega l dels partits
polítics i dels contrapoders habituals com els sindicats i els grups corporatius diversos.
e) Bloqueigs diversos per superar: administratius, (essencialment dels Coprínceps i dels seus serveis .
Exemples: educació , protecció pública ... ), tècnics
(capacitat d 'assumir responsabilitats i necessitat de
passar per serveis privats o dels estats veïns) , competències que per ara no es poden traspassar, interessos existents, etc ...
f) An d orranització necessària i, iniciada fa més de
lO anys dins l' ensenyament: avenços, però en cap
sector no es domina la situació . De fet es tracta
d ' una voluntat de catalanització de l'escola i de
tots els actes i manifestacions públiques (el català
és l'única llengua oficial) i, d ' una assimilació a
Andorra dels nous ciutadans i dels immigrants de segona i -even tualm ent de primera - generació .
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Assignatura pendent: la integració i I' andorranització dels immigrants, sobretot dels nats a Andorra
que poden ser ciutadans andorrans. Aquesta necessitat demostra indirectament la dimensió del
problema que ve a la vegada de l'estructura jurídica i social anterior i de l'evolució més recent de la
població.
A més a més dels temes cabdals de l'ensenyament i de la població, una andorranització s'imposa dins tots els dominis en els
quals l'Estat Andorrà no té encara afirmació i competències.

*Joan BECAT
•
•
•
•

Professor a la Universitat de Perpinyà (geografia).
Director del CREC.
Director de l'Institut Franco-Català
Secretari del Patronat de I'UCE.
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DEBAT GENERAL
Antoni POL
Comencem el debat amb totes les qüestions sobre les ponènc ies del matí i de la tarda i, no descartarem els temes dels ponents que no han vingut. Donarem, doncs, cabuda als temes de
representació internacional i d' andorranització . Contestarem en
la mesura que ho coneixem.

J. M9 TEJERO
Vo ldria matisar el què ve de dir en Joan . Precisament la força
d 'Andorra , com a petit estat, ha vingut de donar-se compte de la
feblesa en si mateix que ha tingut. Mai ha dubtat que estava en
una posició inferior per tractar qualsevol tema d ' independència ,
per dir-ho d 'alguna manera, ja que s' han evocat tractament colonialistes . S' ha adonat que no podia establir unes relacions de tu
a tu amb qualsevol altre estat. La qüestió dels Coprínceps és ben
evident .
Andorra ha optat per una via econòmica. Tota societat tiro
per la qüestió econòmica. A partir d'aquest fenòmen econòmic ,
es quan comencen a moure la resta , que les inquietuds comencen a sortir. Per dir-ho d 'alguna manera planera , mentres no hi ha
diners no hi ha gaires problemes i tot està bé comés , quan hi ha
un guany és quan comença a bullir l'olla . I aquí estem , tornem a
agafar competències que s'havien anat perdent i, que són nostres , que han d'anar al propi ciutadà. Aquí entrem en la qüestió
de sobirania interna i sobirania externa . Precisament aquí est à implicada la relació o acord entre Andorra i el Mercat Comú,
Andorra té sobirania exterior i aquí està la polèmica .

Pregunta
Que pot aportar Andorra al Mercat Comú?

J. M9 TEJERO
Molt, potser he fet una exposició molt ràpida . Però em sembla
que ha quedat clar la manera d ' actuar de l' economia. Primer
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del comerç per aquest preu diferencial que neix ja al segle XIX.
Després ve el turisme.
La relació amb la Comunitat Econòmica Europea farà que el
comerç , primer sector inductor de l' economia andorrana , deixi
de ser preponderant i baixi dins la jerarquia . Llavors pot baixar
molt o poc , això ens vindrà donat per com tindrem aquestes relacions amb el Mercat Comú. Si el fet diferencial s' elimina en quant
a imposicions directes de productes, el comerç quedarà només a
nivell representatiu , la gent que ven pel turisme farà una despesa.
Ara bé , com aquest fet està assumit, Andorra està buscant alternatives al seu desenvolupament econòmic . Una d 'aquestes ja
hi és , el turisme , fa deu o quinze anys hi havia una falta de serveis.
Ara hi han bancs , places, jardins. Una infraestructura s'està fent i
s' amplia. Andorra està davant el repte d ' aquesta societat de
l' oci. El turisme la Comunitat Europea no el podrà tocar.
Però Andorra no pot polaritzar laseva economia en un sol sector. S'han de buscar alternatives en l' agricultura o ramaderia , a la
indústria que respec ti el medi ambient. De cara a la CEE , per la
pròpia situació del país, per la seva història , no crec que hi hagi
massa entrebancs a I' exportació de productes fabricats a
Andorra.
Pregunta

El sistema d 'impostos a Andorra persistirà, amb quotes més
baixes que a altres llocs?

J. M9 TEJERO

Andorra gaudeix d ' una imposició indirecta molt normal , tirant
a baixa i, d ' una imposició directa quasi inexistent, diríem de patrimoni i amb moltes excepcions. Aquest fet diferencial del comerç
quedarà eliminat.
Si Andorra vol entrar en la CEE -cosa que no és- aplicaria l' IVA,
Andorra vol ser país tercer amb uns acords preferencials amb la
Comunitat.
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Joan BECAT
No crec que l'agricultura i la ramaderia tingui en el futur un
paper important. Potser desapareixeran per una raó molt senzilla :
no els hi quedarà espai a les Valls.
L'espai lliure a la muntanya no compta , car el bestiar es limitat
a la muntanya, no per l'herba d'estiu sinó per les reserves d'herba
a l'hivern. Ja es dibuixa , per mantenir la muntanya , l'entrada massiva de bestiar estranger, saltant les disposicions !imitatives tradicionals. A més a més llevat d ' excepcions, el turisme és en contradicció amb la ramaderia de muntanya.
Per tant l'agricultura i la ramaderia seran sectors que costaran
diners , per a mantenir-les, per a evitar danys ecològics i riscos , i
fins i tot, per necessitats del turisme. Això existeix fa pels països alpins que han corregut la pujada turística .
Per altres temes comparteixo les opinions de Josep M9 TEJERO .
De cara a la CEE , en els documents anexos, trobareu un quadre comparatiu de la situació de diferents petits estats o territoris.
Segur que serà una d'aquestes opcions q ue es triarà per a
Andorra. Serà més o menys favorable, però a nivell del comerç hi
haurà un handicap.
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Cloenda
Antoni POL

Acabada la presentació de les diferents ponències,
així com els debats, hem d'agrair a tots els assistents així
com persones i organismes que han fet possible la realització d'aquesta primera diada, la seva presència,
participació i suport.
A la vista de com s'ha desenvolupat, podem confirmar ja el compromís pel qual l'any vinent s'organitzi
una segona diada , sobre temes d'igual interès i actualitat. Es mantindrà l'estructura d'aquesta diada car és
positiu per a Andorra afavorir el debat més enllà del seu
territori, tot aportant els elements bàsics necessaris, per
a un millor coneixement de la realitat andorrana , almenys en els països de parla catalana, amb els que
estem més relacionats culturalment, aprofitant el marc
inigualable de la Universitat Catalana d'Estiu.
Andorra, malgrat la petitesa és encara una gran
desconeguda inclús per a molts dels seus habitants.
Debatre per a fer conèixer, per a facilitar el coneixement just i fins i tot per a reflexionar és el repte que voldríem en definitiva assolir.
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ANEXI
la convocatòria amb l'anunci dels temes a debat.

Primera Diada Andorrana a I' U.C.E.
Els 5 temes proposats i fets públics al juny del 1988
Andorra : Estat, Institucions i Societat
Dilluns 22 d ' agost de 1988
Liceu Renouvier de Prada (Catalunya Nord) de les 9
hores a les 12 hores del matí i, de les 3 hores a les 5
hores de la tarda.
Comunicacions i debats a l' entorn dels temes següents:
1. Les bases del sistema institucional actua l andorrà
i la repartició dels poders.
2. La reforma institucional, ca lendari , situa ció actual
mancances.
3. La representació internacional d ' Andorra. Els petits estats europeus.
4. La societat andorrana i la gestió de les necessitats socials: educació , població i immigració , necessitats socials (protecció social , lleure , cu ltura).
5. Un estat en procès d 'afirmació.
Participació d'investigadors i professi o nals ando rrans o exteriors a Andorra .
Organitza
La Universitat de Perpinyà , centre de Recerques i
d ' estudis catalans.
La Societat Andorrana de Ciències.
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ANEX 11
El programa definitiu

Primera Diada Andorrana o I'U.C.E .
Andorra: Estat, Institucions i Societat
Programo de lo diada (definitiu)
Dilluns 22 d'agost de 1988
Motí, de les 9 hores o les 12 hores
Comunicacions:
- Antoni FIÑANA: Les bases del sistema institucional
actual andorrà i lo repartició dels poders.
- Marc VILA i AMIGO: el Procés recent de reformo ,
etapes i balanç , mancances.
- Martina CAMIADE: L'ensenyament o Andorra
- Antoni MORELL: Lo representació internacional
d ' Andorra.
Les comunicacions són de 15 o 20 minuts , seguides
de 5 minuts de preguntes i aclariments.
Debat: Moderador Joan Becat
Tardo , de les 3 hores o les 5 hores
Comunicacions
-Josep Moria TEJERO: Lo situació econòmica
d ' Andorra.
-Daniel BASTIDA: Lo dinàmica de lo societat
- Joan BECAT: Andorra creo estructures de gestió i
materialitzo lo seva existència com o Estat.
Les comunicacions són de 15 o 20 minuts, seguides
de 5 minuts de preguntes i aclariments.
Debat: Moderador Antoni Pol
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ANEX 111
Els participants a la IQ Diada Andorra: Estat,
Institucions i Societat

Diana FIGUERAS

Andorra

Estudiant

David MINOVAS i LLUCIA

Barcelona

Estudiant

Armand GUELL i MIRABET

Barcelona

Geògraf

Montserrat ALMIRRALL

Barcelona

Estudiant geografia

Gracia SANCHEZ i FONT

Palma de Mallorca E. d'economia

Juli PALLAROL i SANCHEZ

Albelda

Miquel JUAN

Catllar

Joan Ramon SOLE i DURAN

Barcelona

Advocat i funcionari

Pere PELLICER i CANAL

Barcelona

Professor de català

Juli AUSAS i COLL

Barcelona

Llicenciat en Dret

Llucià MARQUILLO

Andorra la Vella Guia de Muntanya

Miquela VALLS

Perpinyà

Araceli SUBIRATS

Montsia

Alfons SERRA

Barcelona

Arnau COMPANY i MATES

Mallorca

Marta PANADES FULLANA

Palma de Mallorca

Andreu FOURQUET

Perpinyà

Miquel COMPANY FLORIT

Palma de Mallorca
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Advocat i professor
Enginyer

Professora
Mestra
Administratiu
Estudiant d ' Història
Estudiant
Jubilat
Geògraf

Jaume OLIVER i ADROVER

Palma de Mallorca Mestre d ' escola

Antonia JOAN SANTANDREU Palma de Mallorca
Joan BADOSA

Osona

Angela BUSQUET

Perpinyà

Lluís MORERA

Andorra la Vella

Ester GRIERA

Barcelona

Antoni ALMIRALL i MARTIN

Barcelona

Maite CANO FRANCO

Andorra

Estudiant
Advocat

Gravador
Estudiant

Montserrat HERNANDEZ VELA Andorra
Carolina SERRA

Andorra

Antoni FIÑANA PIFARRE

Andorra

Marc VILA AMIGO

Andorra

Joan BECAT

Perpinya

Antoni POL

Andorra

Josep Maria TEJERO

Andorra

Daniel BASTIDA

Andorra
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ANEX IV
Documents:
LA REFORMA DE 1866:

REPRODUCCIÓ DE «PLAN DE REFORMA ADO PTAT EN LAS VALLS
DE ANDORRA ». AMB L' AMABLE AUTORITZA C IO DELS AR XIU S
NACIONALS ANDORRANS

ELS MICROESTATS EN El MÓN

ELS MICROESTATS EUROPEUS I LA CEE
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NOS D. D . .JOfJÉ CA!'XAlL Y E§'i'BADÉ,
l'OR I.A GRACIA OR DIOS Y DP. L.\ SANTA ' SEDR .\POSTÓLICA ODISPO DB
URGF.I. , DBLEGAlJO APOSTÓLICO DF.L AB.\OIADO' DE GBRRJ, NULLJU~ DUE•
CRSIS, Y DR . LA PABORDIA DR

~IUR,

PRRLADO ASISTBNTB AL SOLlO PON·

TIFIClO, PRÍNCIPB SOBRRANO DP. LOS VALLRS DE ANDORRA, C.\BALLI!RO
GRAN CRUZ DP. LA REAL ÓRDEN AMERICANA DF. ISADilL LA CATÓLICA ,
NOBLB ROllA NO, DEL COl'4SElO DB 8. li., . ETC., BTC.

EN EL NO~IBRE DE NUESTRO .SEÑOU JESUCRISTO,
AMEN. Ordenimdose en los Pa rea ges de . Andorra de fec ha .8
del mes de setiemhre del año 1278, confirmados por Sn Santidad el Papa ~lartin IV de feliz recordacion que <e ~obre In afl- ministracion de Justícia y puro gobierno , que siempre Jog Vegueres del Hmo. Sr. Obispo de Urgel y del Noble Condede Foi:"~:,
Principes Soberanos pro indivisa de loa Vnlle3 do !\nnorra 7 ejcrcen en com un y j un tos elpuro gobierno sobre lM riidw:; .!Wiil ··
bres (le Andorra, es a saber: altas, mediana:; y vaja s Jt.LSticia :;
y todas las wsas que pertenecen y de ben perter:rccr n.L pura y
mixta r/obiemo y jnrisdiccion, y que ellog tom~n y r.grwien y
tengan prisioneros los clelincuentc;, y mnlvarlc::, y :.i nc:1so su·cediese que uno de los susouiclws Vef)UGres csltFicso nu::;cnto,
aqn~l que fuese presente pod,r a onienur, ~ bncer y cjccutar ln!1
ciichas cosas, sin embnrf)O de que en cunlquier tiomp0 qne sen
el Veguer ausenlo lle;~se , se<1 admitido y recibido por el qno
fuere presente. :J Considerando que la inmensa m¡¡yoría de los
Andorranes hnn acudido a Nos en solicitud de 4 ~del presente
Abril, mnnifcst<1ndo la nccesidad de corregir ~ ravísimos abusos
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y males que deplora mos, Y, c¡ue· nos habian hecho gemir muclws

veces , ya cu lus Santas Yisilas Paslorales de los \"alies , ya
cuando se nos comunicabau por los mismos Andorranos, y qu{'
habiamos deseado siempre corregir~ pro,·eni~nles prind palmente de la inohserva11cia de lns leyr.s , usos y coslumhres de
los Valies de Andorra. Considl~I(IIJUO que las cosas han llegado
a un térmiuo que, sin una reforma nHJical, cual nos ha parccido la que nos proponeu los recurrentes , los' abusos no se cor-regirian nunca , é irl'itados dc cllo los pueblgs pondria aquellu
en una anarquia y origmase la ruïna de nuestros amados Valies
de Audorra; y Jescando la felicidad de los mismos, despues de
haberlo ·bien meditada, consultaJo con personas sabias y que
se interesañ po•· el bien estar de los Valies, y i:mcomendado a
Dios ; hemos venido en mandar, como mandamos, que se observen y cumplan c.!on toda exactitud las leyes , usos y costumbres legítimos de los mencionados Valies do Andorra : y ademas .en cuanto a Nos toca las siguientes bases y su practica aplicacion, que la •·eferida inmensa mayoria de los Andorrana~
nos han presentada y son las siguientes :
L • Dret de votació a tots los caps de casa de las Valls per
elegir los vint y quatre inqividuos que componen lo Consell General. Estos elegits per quatre nnys, mudant la 'mitat de elb ú
:cada dos anys, y ab la condició que cuyden de tot lo concernent
:a las atribucions del Consell Genera I.
2: · Dits vint y quatre membres deurún ser elq~ií3 sr.p:-~ra
dament dels Consells de Purroqnin; pero ab In fucnliut, conforme la tenen en la actualitat dc conoixcr de las dissensions
entre los administradors del Comú y lo Poble.
3. • Dret de votació als ~ateixos copo de crwa do !:::; Vnlls
per elegir las Autoritats comum.ls
cnda Parroquia re::3 pcc Lin~.
y estos que no pasGian de un número determ inat, p:~ïo suficient per ben cuydm· los interessos comunals y casas concernents a la Parroquia, y renovats ó rcrnats a nombrar P-n los ltliL
reixos plassos que lo Consell General.

de
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Dret ?.ls mateixos caps de casa Je las Valls dc intervenir y coneixer la ad~ini~tració y comptes dels interessos comunals que se don<m annnalment en dia determinat , deventhi
intervenir lo Poble per medi dc dos comissio nnts qne podrian
nombrarse per dos anys, y ab un sol dia puguian quedar nombrats dirs comissionats, las Autoritats del Consell General, y la~
autoritats comunals.
Si los Senyors Con prínceps ó las Autoritats actualment cons·
rituiuas fan indicació de •1ue se deu traòrer també algun altre
abús ó mala practica . acceptan desde 'Luego la Reforma ; aixis
com reconei~en y proclaman tots los drets dels Conprinceps,
, . r la_~ lleys , usos y priJcticas tradicionals, y qne no e¡ nedi an mo .:.
·. ·· ' . ·,lifi}~l:l_das per las variacions sobre referidas.
' · · , ,.;
.i-,''

:'í' ~\

~~~~.:-'-~· ~

./·.·r::\;j
=.:~

. , . . ' -. -:

DEMANDA POSAD~ EN. P~_.~CTIÇA. . . . ~· · · ·.1:. ;:
.

.

..

J

••

. ·,; '., ·.· ~: - ~ Pi)set· electm· se necessita: Sei· anJor:r~ ,·. ~er- .v:·h'í d~--~~~ ·
'PIDTO~ttia respecti va ., ser ca¡> de -ca~a ., · major de edat , .y. .es~

tar en cabal judici. Los forasters casats . ab pubilla hú podran
ser també , mentres hajia alomenos tres anys qne . habitan :e n
lo pays , y no se probia que . han mirat ab .desprcci ó ·Íodiferencia las casas y assumptos del .pays, a Judici del H01iorable
Comú en cas . de du pte , ab recurs no obstant._ni Príncep So:"
beril.
'
2. Los el·egits comissionats del poblo . podrim serhu los dos
'{Ue tinguian majori<l de vot!l d~ entre los cletLor.s ò c1ue Ja :re~
feren cia lo r.rticle pr i mer . y bnix las regla3 dol nrticlo G.
',
3. Per ser elegits Autoritnts comunnlsó del.C~ ns r: ll Gene-:
ral se necessitau prímernment las cualit.nts del nrlicl <? ·1, . dc3-.
pues que sien subjectes d" bQr~a vida y cm>tnms, y r¡u o. tingnn
rwtoriament lo arr¡.¡igo y r~sponsabilitat propia per re:Jpondrer.
dels interessos que, <.:om à Au1oritats, tenen de manejar·. Pero.
no podr.J ser elegit membre Jel Comú ni del Consell r..~ n e ml
ningnn individuo fJile, <'~pesar rle reunir lotas !ns cil"Cimstan ··
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oia s de verdader ciutada, tinguia deutes pendents ab lo Comú,
a menos que pugui a presenlé.lr la sua inversió a favor del ffi:llei x
Comú.
4. Las votacions ~edn en 'cada parroquia en la Població
principal , en dia sabut y convingut entre la Autoritat local y
Jo Poble. ~abut lo dia y hora de la votació y lo lloch ~ se reuniran las Autoritats . locals pet· presidir la votnció. La presidencia de11ra esser constituïda a lo menos per un president, dos
vocals y un Gecretnri. Serú president~ lo Cónsul major ó lo menor , ó altra persona per ells delegada. , si ells no poden assistir. Tindr~n dret a assistir a la p•·esidencia los demés membres
del Comú y los quatre del Concell Gene•·al. Los elegits sera~. ·, .· .
los que tin~uian la mitat mes un vot dei!J que assistesquianJ-~qC · '- .
si son pochs corn molts. En la presidencia poden entrar ~.rJor
marla representants dels quarts que fornien cada P#.[Òquia~
Per la primera vegada seran presid,encia las ' persOI~.li,s~d~ ,~es
arraigo d'e cada Parroquia en número corresponenU ::-: "· ·· :
5. Al nomb1·ar los comissionats que han de inte~~~nir en'
los comptes , presidira la Autoritat , y solament votara lo~P'O.:.:
ble. Per la primera \'egada la presidencia quedara constituïda
del modo dit en Jo article i.
Los electors faran conatar davant de la presidencia, per es:..
crit ó de par·aula, qui son y par qui votan. Si los uns quarts de
una Parroquia poden presentar nn dels comissionats , y los altres quarts lo altre , podrim tnmhé votarlos sepamdament , si
esta es sa voluntat , y aixis mateix podrim fer·ho en las demes
''otacions: Finida la votoció, se contaran los vot;,, y los qno tinguian majoria au::;oluta deb assistent!:~, seran d~ clur ::ts comissio- .
nats legals. Si algú hagués obtingut majoria absoluta, 50 posarim nov~ment a la votació Jo::¡ do:> que lwjinn (.Írl f) \lf. major
nÚmero de VOt3, Y lOtS fo~ electors deurrin VOlar ft fnvc:· do Ull
ó altre, y lo que tinguia majoria absol utn ':iet·a declnrflt comissionat legal. Si junt ab los dos que haji(ln tingut m:Jjor número dt·
VOtS~ ni ha algun nitre que tinguia nÚmero de V01S i::nnf a Un
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dels dos ' se posaran tols a nova vottlció com gued'l di!' 1 :.ora
elegit lo qui resultia ab mnjoríu ab;,olnt;l. Si per e-:.: uulitn1 no
re~ ullés ningun ab mojorín '<lbsolutD. , se trinrón !on dos do me()
vots per nova votnció y quedar:': c!8t;it, com quetb dit, lo fjlli
alcansia majoria , y !:ii esta dofini tivr! fos crnpntada, Ga pr:::;)rbn los números dels dos índiviclu(\3 en unn Lirnn , y s:::-.2. ~ ~ e 
git lo qui sortiria primer. l..'JJ camís:::ionalG ol.Jtingudn mnjoría
de vots, y ncceptnnt In comic:;ió sGrún Jeclamia comiooícn8 15 legals per dos anys , y paasat5 cstoJ poàrón ser reele~ito, Gi tornan b. tenir majoría de vots, pero mcdiont GBrnpre la mm voluntat en acceptar lo comissió. Ecto3 interviP.dran on lo pDs:J1IDC¡}L
de comptes, a qual fi los donarún ona noia do ell¡¡ a~ nnficipJció los Cónsuls del Comú. Si no hi hú nv~.:moncia fallarú lo Cnnsell General : ab recurs al Princep Sobení, d ni en la Crmcall
no hi haguós avenencia.
6. Lo any del Consulaa fi'nira lo tnm~a y on da De:zmQJre
de cada any, y los Cónsuls deuran donar compte:~ entro dit ,
dia trenta y un y lo dia deu de Febrer clèl DilY pró:;im· imnediat.
·' '
Per nombrar las .Autorituts qua unürúu UJ cn n t;H~UllÍl' ID e~
mú tindran vot tots los electora de cada-' Pai"roqnia~ :Ar{tJslios
seran ·presideocia, com q'ueda àit en lo artide t _Lo9 è!ectortl
comensaran a votar' y enseguida ILHJ.llutoritnt3 ' loo ind bid udj .
que hauran de formar lo Comú y qoe Haorún cio t'cnnir !GJ
circunstancias en lo article 3 ditag, loJ quab 5m'~lil nnn:ll n'rll:t
y votats de un en un del modo dit en lo orticln o. Si e ~ In
primera votació no obtinguesgen mnjorí;1 nb:mlnt:J dc!ó r c~ ~ :'' '": :l~ .'J,
se procedira a nova votació, on le formn di~:.1 d1 fn Ga<':i:-.ï [; ,
y queda rim nombrat5 individuoG dol Comú lcj quo re:;,,;; irn 1
ab majoria de vots absoluta dels as3istor.íc. C d n s ~ i t l:l hit !o ~-:-::-> : ·:-JI.
est nombrara per majoria de vo:-· , lo C ~f¡~s d ~r¡ ;'}j c r y ~-, ~, ;;0:·.
y se observara lo modo y forma c.¡:msie;n:1t ~: \1 !o :::;r( i ¡~; :; ~ .
Aixis quedorn Ja corporació con3tit11 hii.ia J.iJ · toU los c {.nT c ~·, ;l:' ,
obligacions y drets que han Lingút b3 /\ntorito.!g comun f.l ! ~ :I nc;
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al present, exc<Jplo en las atribucions y rcpresentnció en lo
Consell General. En lo oomoramcnt de Cónsnl m:1jor y menor
~e observara la forr~a alrcrnntiva rpw sc ha observat fins ara
entre los fJUé1rts que consti~uhci:ccn cada Parror¡uia : tots son
c.rnpleos grataifs.
7. Pet· nombrar los fJUatre del ConseH Genernl , Líndn1n
també vot tot5 los electors de cada Parroquia. Las Autoritats
comunals serón presidencin com q'ueda dit; per la primera ve·
gada se observnró lo dit en lo article 4- •.' Los electors comen!la ·
r<ln a votar sobre individuos que reunesqilian ltl3' circunstancias del. article 3 , y onsegu ida las Autoritats. Los elegits serún tarnbé :votnts do nn en 11n, del modo dit en lo article 5,
y si no tinguessen mnjoría absoluta , la primera: vegada se ,fara
nova votaciQ en la forma rlit~ en -.lo referit article o, y quedaran nombrats indiviuuos del Consell G6oerallos que ·resultian ab major¡a <)bsol.~ta .de vots dels,assistents. Lo_ Cònsell .General .tindní .l<1s 1matcixas :preroga.&ivas1. que fi ós ara• ba ·tingút~
tant per .l<;J,nqfilbramen.t d~J Sínúich~-C01,ll pQr Lo ,demés ·;·.sola,;.
ment que quedanin sos índividuos descarregats dels tt·eballs.
de Jas. Par:rqqui(}s , quQ qqi1;an- :a càrr~ch .deJas·;Autorit:ats 'coUll,m"l,&; Lo~; .~fPPI~os dGLConsell ~on ..~aro bé . g1:atuits~ · .- :: ·r·. ; 1 ,
- · r ~n.Jo C()ncep~e-~e:qPe.Ja . duraci(J d,e nombrarnent de auto-·
rita~ com~na. l: Y. d~l : .GP.!ls~ll Gen;eraJ sia ·de quatre anys ·; .la ·pri-.
menLv~g(lpa ha1,1.r~I}.Q~ servir. qqatr:o anys)a. una, mitat y do~,
anys~ )~! alt l'~ . mitat;, y:per .sa.ber. cua Les Ja. mitat que d1aura dt~
sortj¡:, se .observ(Jra lo <.lit en Jo nr.ticle 6. !: · ·· , , ... ; . ·• . .
. S..,~ Lo~ Cónsuls: nombrats set~virifn, :quatre anys com los demés rnembres d.el Comú ., pe1•o nb lo :cnróc.tcr · de Cór\3uls los
d.os,prj.mers anys;, y1 .de Consellers los dos : últim~. Per contiecuencia. cada os a11ys deUJ~iÍn . los membre::1 del Comú nombrú
los do~ Cónst~l~ . di~s.cleentJ;e los cinch m.ms -, p2r rnhó do rp:Je
los nomb•:ats: puguian ser .tam bé dos anys Cónsu ls y dos anys
Consellers, , çom,,,los, nnreriors, . y f1ixis . consecnriv~mrnt los
nombrats haui:im ~e obtenir mnjoriR de vots ahsoln1=1' dr. dits
.
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individuos del Comú , y en son defcct.e majoría relativa , observant la alternativa de CJne vesndn prr nltrn sia lo Có nsul
major de un grupo de quart5 , y lo menor de nitre • y <1l revés de la renovació següent. Los primP-rs dos anys sr. rim Con sellers lo mes vell de un grupo dc CJlWI'L'i . y lo meE; vell del
altre ;;rupo de quarts. Al renovnrse la rnitnt delr. membre:; del
Comú se farú sAmprc que los ~;rupos de qunrt5 que constií.n8i xen eaJ a Parroquia hi tingninn lo número de represc nfn r1ts
que los corre.:;ponguia. Per fer la muda rle dita' mitat, la primera vegnda se obscr\'ar:ílas rc~las qne lucgo '!J.O diran ·; puos
pas~ada la primern Yflgadn sur.cchirú sempre que la uno mitot
linira los c¡uatre anys de empleo, cuanL l'ni tra mit:ct h:::lira
~olmncnt dos nnys que va ser·vint; y entonces ja sD 'ICU
L:larament que deuran ser reempleat.s los cinch quo [I;)uràn
terminat los CfUntrc nnys de servcy. Pm· renòva1· la mi~nt : fn ,
primera vegada , se posar~n en una urna lm; ¡: nom~ d9 tots
los membr~s Jel Comú, excepto los -dels . dos ·. C6n~ul!r· que ·
deixaran de ser Cónsuls y quedaran al Comú ·.a b ; llb·· noril,de;
Consellers, fins .terminar· los quatre anys ;,-com queda cli~ ¡·
y sobre dels vuit CfUe so posaran ú la. soi't sa!tmuran ·cinch :·
papeletas, y estos individuos . serón reenipla:;ga~ per ·elecc:ó; ·
corn queda dit en lo article 6.. Si la · Parroquin !l :Se ·. dividei~{. .
ab tlos. grupos de quarts~ se . posartin lorl · quat¡·e i· inclividuo~;
de . un en .una urna , y los quatre de al tro en :altra; ;urnn ··: y!
se trauran tres individuos de la una urna y doii ·de·l'nltrJ;:•
per formar los . cinch quo es la mitat ,; luego : ni ·elegi1: 6ub:J~ i
tituts , deu ra elegí rno tres de aquell grupo de •quartn ,iquo . ne.
ha .fet . sortir· tres, y !?Oia ment dos indivitluos · lo:ínlti~e gf:¡t'pn
de quarts que solament ne ha sepanll :ctos. •;. . : ·.:·"i: . ·.: · •
En quant als Jllembres del Congel.l General, pe.;·posr.r6n .ln .·
primnra v~gaJa , per. .sa be•· cual es 'a ,mitat CfUe hnuran do !:; C I' .
mudats al cap dc Jos anys, los noms dels ~uati·o :mombres 'll0
cada Parroquia en una urn a , y se , tmu rà.n po:>, p::1pelcfrts· ." y

a
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y
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dos individues ser;·an reemplassats per elecció corn queda dit en lo article 7.
9. Los que resultian legalment elegits per los comuns tindrim obligació de servir a no ser que hajian arribnt a la erta!
de jubilació, ó que tin~uian altre desrino púhlich y per:mnal;
pero per nombrar Cónsuls , no se podrn obligar a que hu sian.
encara qne hu volgués la majoría del Comú , als individuos que
hajian estat membres del Consell General , Batlles , Veguers ó
Síndichs, si e9 que no han pa:Jsàt quatre an y5' ·desdc lo din en
que hajian deixat de se1· Autoritat;, , Gn!3 al 'din qur. ÓC¡juinn
tornar a ser Alltoritnt3 , per voluntnt de la mnjoria.
4O. Los elegira per lo Consell GenernlGer:in també obligats
il Gervir, mentrns no entrinn ú la jubilació , no tingnion destino públich y personal , y hajian pa~~nt qnotro any:, de3pue5
de haber servit lo de!Jtino do membre del ConGeli General ó
do haber estat Datllrs , Yeguer:J ó Sindichs , fins al dia que han
de tornar a ser Autoritats. Si mm·ís algun dels quatre membre~
del Consell General, los tre!J rc~tant5 cuidarún de nombrar tmbstitut , fent que aquest fos de grupo do quarts corresponents,
que servís solament lo temps que faltaua ú servir al difun1 y
que sia elegit pet· majoria de vots de la corporació , y en son
defecte per majoria relativa. Si moris un comissionat del Poble, est cuidara de elegirTo de enlre lo grupo de quarts que habian elegit al difunt, y per consideraria comissionat legal,
bastara que fassia constar en una llista que lo han elegit subs\Ítut la mitat mes un del númel'o de votants que varen assistir
a las últimas votacions.
~ ~. Si ulguna dificultat se ofereix en I~ aplicudó dels articles referits , se recut·riril al Consell General , y est donara
una aclaració que sera de obediencia obligatoria a totas In~ Pnr·
roqu ias en general , y a Cílda uri,' en particular ~ ab rècurs
al Prlncep Sobera. .
42. Constituhidas las Autoritats dels Comuns y del Cons~! I
General , deuran los Cónsuls de cada ur.a de las sis Parroq11inl'
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entregar vint y quatre duros als membres respectiu :.; rlel Consell
General , y est.os tindran en d~pósit por los ¡;astos que puguian
oferirse en ell, dels quals g:1stos entre 0aran escrita una relacíú
als Cónsuls, y cuiriariln de que qucdia novarm~nt r.n dr.pósit vinr
y quatre duros, donant Gempre los correspoíl cnlc; rccibos; (l
mes tindriln los Cónsuls oblignció precisa de posnr a disposició
dels respectius membres del Consell General la cu e:;IÚI do l'ran ·
sa , lo present y curstia al Sr IJisbe, lo.pago nh f:1cultnr.ius y
demés qnc se ar.ostuma en los quatre o· cincb C0n :db snbút~
de cada anv .
~ 3. Per ordcnnr y procurar lo major acerL on la practica
de las vi:mras, deuran nssistir {¡ la primera r.i ln los dos Cónsul~
de la Parroquia respeclivn , junt ab loJ dos Consdlcrs , y darún lo pr~mer fallo ; si hi lln apgJació, r.ssiatir6n 6 GCCj0na vista·
los deu C6nsub de las Parroquias rc:;tnnts per onten11:so y fallar;. si hi ha~ ués tercera apelació ', hi a5sístira lo Consell General ab son assessor, y ab las llums que ent los donnrú , lo
Consell pass~ra a donar lo sua sentencio: també hi hnura lo se·
cretnri de cnstum. Lo depó:;it en lo primera instnncía Ge fara
en mans del Cónsul mnjor 6 monor, y c~a de ausencia 6. enfermednt, en man5 de la persona delegada per substituirloa.
En la se~ona y tercera instoncia se fora lo depúsit en muns del
Síndich ó de son substitut.
·
~ 4. Seró frtcultat lo Sr. Síndich , com fins ara, de donar
las disposicions convenients en representació del Consell Ge-·
neral ; pero observant constantment la bona prnctico de porti_: ·
ciparho al Consell en la primera ocasió que so rehunempii~,
per la sua satisfacció y aprobaci6.
~ 5. També se fa present, peraque sa complesquin ab exactitut la bona practica de que quant pasnia ò la vall l~l r; nrHl ,cues· ·
tió dificil y de gravedat , ~elo;nia lo Consell Genero! demanar
lres ó quatre individuos de cada Parroquia , de. entre los de
mes arraigo y capacitat , per resoldrer junts lo que paresquia
J
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convenient, tant pPl' fet: passos nh los Cornprinceps , c0rn
ah altres puestos.
HL Las Autoritats Comunals y del Cl)nseil General podr;·,,,
esser citadas pP-r los pnrticnlnrs devant dels competents tribu nals de justícia per deutes que h;~jian contret nf]nellns en rJOill
y class~ de particulars sens ninguna llicencia previa; solamrn I
per los deutes contrets com n :\utnritnts: se necessitnra la llicencia del Síndich per citar als Cónsuls y als n1rmbres del Consell Geucral , y la llicr-nr.ia d~l Consell General per citnr als
::-iindieh:;; pcro tant lo Consr-•ll Ge1r~r:tl cnrn .lus Sindichs deuran donar dita llitencia mentras '" pnrt reclamant los fussia
veurer c¡ne han \'f'nsnt los plassos r.n qw~ debian efPctnar In
pago. En In inesperat cas que neg;uessen clitn llieenr.ia sc porlra acudir ni Princep Sobr. ra.
mes

Cuidarún en lo successiu- los Batlles dc celebrar constant.111ent los verbals acostumats en la casa Lii!a de la Vall , com .
antes sc practieaba.
A li dc que los Comuns pugan satisfer ab desahogo· las
atencions que han dc cubrir aetualment, y fer frente {Llas que
puguian sobrcvcn,ir en lo esdevenidor, com igualment per poder estar preparats , si es possible, pera socorrcr neccs_sitats
púhlicas y generals, se farú sempre que los capitals resul,ants dc vendas ó de f}Hitacions sian reesmersats aixis co1ri los
sobrants ·que qucdian annualment -de ·las ven das perpétuas
deuran tamhé capitalisarse al formar una suma rr.gular, y
euidar sempre que los productos sian empleats en cosas
que t.ingnian caract1•r dc utilitat púhlica y general de las Parl'l>quias n'speetivas ; y si may convingués f('r una e\ePpció iÍ
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lo que se acaba de òir sia esta sempre a favor de la classe pobre y meneslerosa d~ las Parro1¡uias respectir<1s .
CuiLianín los Comuns ah tol lo zel y diligencia possihlt·
dt~ descubrir y manifestar los fonaments ab que se apoyan
tants y tants usos 1 eustúms y eonsuel.uts ab qur. tenen ncce~ 
sitat Li e f unuarsc per rcsóld rrr las ctwstions qne ~~'· prcscnl<ll l
en la ¡miclica Lliaria, ú per defensar drets y prf'tPnsious qtw
venen in LI ispu tahles. A e~; l li con3u ltíH;iin los li i hrr:., r.om mnnuals, tlccrets, manuscrits, dccumcnis. sucltos, fa ll o~> lle Tribunals, y la tradició racional y conforme al bon ~enlit. que ha
arribat iÍ. parat• fins a nostres dias.
Coadjuvaran per alcansar cst fi inlcrcG::;anlfs;;im lo!;:¡slasdemés Autoritats en la sua esfera, taní lo Com~cil gr'Itel·ai facilitant ab la vigilancía, ajudn é intervenció degmb lo ~rehiu general ; com los Tiatllcs y Veguers ab tot lo que súpigau y pos- ..
schescan. De esta manera los uns serún verdaders auxiliars
dels altres, pues deurún comunicarse mutuamcnt tot lo que
puga illustmr à cualsclvol dc las /w.torHats rcferidu3. tò ·que
no se enr-óntria en los archiuG locals ó on lo GP.nBrnl de la
Vall, pot lmscarse en nltras caGí!S pnrticulnr:;, GÍllGtll;rment ·
en las que sos amos han et1tat Síndichs , Veguers y Datlles ~
consultant amajÓr abundamcnt per dirigirlos a. las personas
mes antiguas y que passanper mes pracHcas de la ·ValL Se
espera del patriotisme de tots estos particulars que se prestar
nin gustosos a proporcimiar lo que §apigan y pnsschcscan '
pues que de altra manera qtÚmt se hújia consignnt una ~prúb
tica racional y justa per suplir las reg las especials que tal . vegada podrian proporcionar, de res I os ..serviria lo hnbm'' fet
aquella reserva, pues serian. reglas que ~n dret ·y Hey haurian
ja -caducat. Aquestos treballs ja adelantats supliran; interinament un códich general, y seran al mateix temps materials indispensables per arribar un dia acompletar aquell.
1
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Cuidaran dc posar tant pn;)mpte com sia· possiule un mesLre dc noys y una mestra 9e noyas en cada Parroquia.

Dichas bases y todo lo referido, a ..;aher, u~os y cnsrumbres
legítirnos de los Valies de Andorra, se pondran en obscrvancia
inmediatamente. ComunÍfJuese al Consejo General para sn inteligencia y cumplirnienlo. Dadas en nuestro ' Pala cio Episcop::1l
de Urgel , firmaúas y rubricadll!l do nuestr~ mano, s2llnd;;s
con el mayor de nuestnls arrnns , y refrendadas por nncGtro infrascrilo Secretario de Cilmarn y gouierno a los veinte y dos dias del mes de Abril del níl0 mil oehociento3 se:1ent;¡
y seis. - Josfi, Obispo de Urgel , Príncipe · Sohemnn do lo3
Valies de Andorra.- Lugar del S c:-¡~llo.- Por nHHH.lauo de
S. E. I. el Obispo mi Señor·. - namon fJalayuer, Pbro.

ANDOtlfiANS: Aquesl~ rcJorma, porfcresnment reclamada ·
per lí1s deplorables circunstanciu3 allministrativas, de tots conegudas, perquo atravessaha violentament la Vall despllCS de
alguns anys , iniciarla per la solicitut y zel patriótich de la inmensa majoría dels vehins , y súhiamont protegida y decretada per nostre Conprínccp Sober:i., lo Excm. é 11m. Sr. ·IJisbe
de Urgell, acaba de ser plantejada y executada en son objecte
mes principal, verificíÍntse ab tota solemnitat y bon orde las
eleccions, prenent part en elias tot as las Parroquias y casi
tots los caps de casa ; constituhinse lo litre. Consell General
en la forma y manera acostumat:1. , tenint lloch lo nombrament de son President y Síndich y dels altres Síndichs y funcionaris públichs en las sessions de 23 y 29 del corrent
Maitg.
Las cosas tornau a son estat normal ~ per lo tant ha cessat
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lo período de interiuitat é inquietut , afor~unadament sens
;dentats ' molestias ni perturbacions graves ' y sens aflicció .
ni dany de persona alguna ni de interessos particulars.
Res mes distant del únimo del nou Gobem que alterar las
lleys, costums y tradicions pcrque se ha rrgit aquesta República durant molts sigles. ta puntual y fidel obscrvancia es lo
que invoca, desitja y vos reconJa , y .culpa serú de Yosaltrr.s
mateixos, si per la conservació y boa us de In:> pr{¡cticas y
consuetuts antiguas no sah~u elegir en "lo succe!3iu rrpresentants dc recta intenció y dc volunlat ferma , jR qn0 ln única
novedat introduhida es fcrvos participar mes ó mr.nr.s uircctament en lo Gobcrn y atlmiui stmcif} del pays y fcr-.·os muralment responsables del resultat.
Que sapiguéu aprofitarvo:J de tmlt grnil n~.n!:1 ij0 :r dc las
llissons de la expcricnciu, es !J_.qttò ï'Ó.s vinch {i rcz;nmanal' 1 y
que coneixent, que tots los mals y abusos, fins ara inenrablen,
deuhen tenir fúcil y prompte rcmey per medi àel m;•,'imeilt
de la opinió y òc la renovaciti dc Jas · ·pcrsonas cucarregadas
del poder , tingueu la necessaria indepcndcncia y bon criteri
per cscullir lDs que si(ln mes (lpfas y eclosíw , y la snOcient
rcsignaeió per lo cspay f!UC ~icpara una r.!ccció dc nitra. , si lo
accrt no hú correspost ú vostres esforsos y bons desitgs.
Mentrcs tant, las Autoritats , estahlcrtas en la Yall per sufragi casi universal , y rcgonegudas fora ctc ella per los Con- ·
prínceps y las Nacions Yehinas , vigilarar1 y treballarún eficasmcnt per la consenaeiú de la tranquilitat y de la confiansa,
per destruir pansatlnmcnt los mals y abusos inveterats, que
comprometian la riquesa rública y la particular ' per protegir las pcrsonas y los ioteressos de tots, per sostenir y alentar vostre amor ;í la fleptíhlica y vostre adhessió laudable a
sas institucions y son régimcn ; per fomentar la instrucció y
los medis de subsistencia, per fer justícia a totas las pretcn-
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llegítimas y sobre. totas las difercncias que tal ngada
"·os inquieten , y per fer respectar los drets y las atribucions
de cada cuat , segons sa clase y son estat. La única recompensa a que aspiran ' es mereixer vostra estimació y vostra
gratitut al cumplir ab la missió quels habeu confiat. Aixis.
;Í nom de tolas , vos ho garanteix y assegura lo
ci011S

SÍNIHCU UENERAI.,

Guillem clc JPicDdoll& y do !l:relll y. •
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Andorra 31 de nlailg do 1fl(!.HL-. . -.
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QUADRE COMPARATIU:
Els microestats en el món
Estats

Situació jurídica Representació Relacions amb
la C.E.E.
internacional
Abans 1987: país
tercer amb reiacians específiques
amb França i
Espanya.
DesF:res de I' 1-01 198 :

Ando rra

Assegurada per
França,_mitjançant
el co-pnncep
frances.
- UNESCO: no
-ONU: no

Uechtenstein

Principat amb prín- Assegurada per les Acord de lliure-canvi
institucions pròpies. (zona de lliure-canvi
cep resident.
Su'ISsa) CEE ampliaEstat independent. En determinats
camps (economia, da a Uech-tenstein ja
correus ...) fortes vin- que els dos estats formen des de 1923
culacions amb
una Unió Duanera.
Suïssa.
Membre de l'EFTA (o
-UNESCO: no
AELC).
-ONU: no

CÇ)-principat amb
pnnceps no res1dents.
452 km2
Estat de dret, però
50. 000 hab ,( 1987) situació
posada en
- 8.000 andorrans. dubte o diferents ni- 42.000 estrangers. vells, essencialment
o França.

160Km2
28.cro hab.C1984)
25.800 hab.(l980)
-16. 180 nacionals.

Assegurada per les
República.
Estat independent. institucions pròpies.
Membre de la
316Km2.
UNESCO (1965)
379.cro hab. (1984)
-ONU: membre.
Malta

Principat amb príncep resident.
Estat independent.
2,2 Km2.
27.cro hab. (1984) (Sobirania recone- 4.500 nacionals. guda al tractat de
- 22.500 estrangers. 'Versailles 141 8, i als
acords d 'Helsinki,
(1973).
Mònaco

San Marino
61 Km2.
22.cro hab. (1984)

prínce~erò r~la-

c1ons e enors, 1encarregades a
França en la majoria dels casos.
Membre de la
UNESCO (1949)
-ONU: no
Assegurada per insRepública.
Estat independent. titucions pròpies,
Molts drets~r re- però encarregades
núncia de n
o Itàlia enJeneral.
Marino mitjo~çant Membre ela
UNESCO (1974)
compen?OCians_
economques, son -ONU: no
exercits per Itàlia.

Vaticà (Santa Seu) Estat sobirà:
Estat de la Ciutat
del Vaticà.
OA4Km2.
738 hab. (1985) dels Sobirà absolut:
Papa.
~uals 383 ciutaans.
(El més petit estat
del món).
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Assegurada pel

Assegurada pel
Sobira.
Observador a la
UNESCO.
ONU: no

Associat a la C.E.E.
(vall'adhesió i el
tractament de
membre de ple
dret).
Membre de la CEE
mi1jançant representació francesa.
Adhereix a la Unió
Duanera i a la Unió
Econòmica,ja que
constitueix una matetxa àrea de lliure comerç amb França.
Membre de la CEE
mitjançant representaCió italiana.
Adhereix a la Unió
Duanera i o lo Unió
Econòmica jo que
té uno economia i
un comerç integrats a Itàlia.

QUADRE COMPARATIU:
territoris europeus amb relacions específiques amb la CEE
Territoris

Situació jurídica

Gestió

Poders legislaliu, execuliu ijudicial ~opis.
Mt1jançant el inisteri
(o liles A~lode l'Interior i el
Norman es)
Consell privat anglès,
- 195 Km2.
la Corona té resp::n
- l30.0Cü hab.
sabil~at final del
(1978)
Govern: Un r~resentant seu presi eix
Parlament, Tribunal i
Administració.
Territori dependent Parlament proRi i
lila deMon
Consell execu 'u.
deia Corona
Acord amb el
Britànica.
-588 Km2.
- 63.0Cü hab. (1978) Situació semblant a Regne Unit i forta relac1ó econòmica.
Channellslands.
Règim d 'impostos
en part diferent.
Channellslands

Territoris dependents de la Corona
Britànica.
Relacions internacionals, defensa,
nacionalitat i tronsports exteriors són
competència del
Regne Unit.

Relacions amb
la CEE
No són membres
deia CEE.
Formen part de la
Unió Duanera (han
suprimit barreres
duaneres i apliquen
la TEC).

No és membre de la
CEE.
Forma part de la
Unió Duanera (ha suprim~ barreres duoneres i aplica la TEC).
Relació especial negrrioda amb la
'

Membre de la CEE,
mt1jançant la representaciÓ britànica
(1972). No adhereixo
la Unió Duanera ni a
la Unió Econòmica:
acords especials segons els ~als no
greica la e ni estaeix l'IVA Els habitants tenen lliure moviment dins la CEE.
Territori danès, amb Autonomia interna: No inte~at a la
illes Faroe
afers interiors amb CEE. (1 2).
autonomia.
Representació per Parlament i Consell Acord comercial
- 1.399Km2.
ambla CEE.
executiu.
- 44.400 ha b. C1983) Dinamarca.
Territori britànic:
colònia de la
Corona britànica.
-5,5 Km2.
- 31 .OCO ha b. C1984) Autonomia de govern pels afers interns.
Defensa, seguretat
internacional i reiacions internacionals
a càrrec del Regne
Unit.

Gestió interior del
territori a càrrec
d'un Consell
(Parlament) i d 'un
Consell de Ministres.

Territori danès: colònia fins al 1953, després part integrant
- 2.175/:f.JJ Km2.
- 52.400 hab. (1984) de Dinamarca,
després territori
autonom.
Representació per
Dinamarca: defensa i afers estrangers.

Autonomia des de
1979.
Parlament i Consell
executiu.

Gibraltar

Groenlàndia

Integrat al Mercat
Comú amb
Dinamarca 1972.
Per referèndum al
1982 marxa del
Mercat Comú
(amb efecte al
1985). Acord er,ecial amb la CE .
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ANEXV
REPRODUCCIÓ D'ARTICLES DE DIARIS.
- Diari de I'UCE.
- El punt de Catalunya Nord
-Andorra 7
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Diari de I'UCE de Prada 21/8/88

El punt de Catalunya
Nord 26/8/88

Demà dilluns I Diada Andorrana.

-

Per 1er cop e ls andorrans entren ·a · 1 'tXE.

MATI de 9 a 12. 4 ponències: Insti tuc ions
Procés de ·,reforma.

DEBAT.

Politica immigració i escola
Representació InternaCional.

TARrA de 3 a 5.3 ponèrtcies:Economia
Andorra,procés d'afirmació.

DEBAT.

Necessitats soeials.

Cinema· oer a avui
El canplot dels Anells, de F. Pellm.lnt. A' i es ii de la ni t .

Conferència

"Els Països Catalans i l'estat espanyol de les

-

autonomies" .A càrrec de Joan Francesc Lòpez Ca-

sasnovas .A les 12 del migdia al Gimnàs.

Debat

Països Gatalans,legalment possibles ara?"Amb la

¡:,2.rticipació de Miquel !<l.ayel,Bartaneu Colan, Vicent Franch 1 Joan Ramón Solé.Moderarà el debat
Josep Lluis Carod-Ravira.A les 5 al Gimnàs.

Vídeos

a·una exposició de Joan•P.Riedweg.
Ma Ge'rlnana. de Xavier Juncosa
Carta d'amor de Lala
Sirenes d'AUrora eo·raninas :

~~~dres

r,anà.

I

Música
Ball a càrrec de 1 'orquestrina "I.a Genuina" .A
les 9 del vespre a la plaça de la Vila.

PUNf

_ _ _ _ IW:ll1llí\itEr::HI

La societat
andorrana, a debat
L'es tat, les institucions i la so·
cieta t a Andorra han estat el tema
central de la ~( Primera diada andorranau ce lebrada dilluns passat
a la Universitat Catalana d'Estiu, a
Prada de Conflent.
Coincidint amb la incorporació
d'Antoni Pol !Secretari de la Societat Andorrana de Ciències) al
Patronat d'aqueixa institució estiuenca, aquest petit esdeveniment ha estat una de les novetats
més ben rebudes de l'edició d'enguany, si jutgem. per l'èxit d'assistència de l qual ha gaudit.
Un bon nombre d'inves~igadors
i profess ioals coneixedors de les
Valls presentaven diverses comunicacions i debats on es tra cta ven
les bases del sistema institu cional
andorrà, la situa ció de les ref ormes en curs i la projecció ex teri or
(encara in suficient) d'aquest microestat europeu.
A més de l'anàlisi de Joan Becat sobre l'existència d'Andorra
com a esta t i leS seves evolucions
futures , cal remarca r la ponència
del professor Marc Vila i Amigo
que presentava breument el procés de reforma de les :nstitucio ns
andorranes com Hla història d'una
vaciHaciÓ11, un dilema entre la simple reforma adm inistrativa i la reforma de caire constitucional.
No obs tant això.- al final de la
diada els ponents coincidien a as \ senyalar la irreversible con stitu cionalització de la vida políti ca i
les institucions al Principat. Ai xí,
es redactaria una Constitució pròpia després d 'un acord entre els
dos coprínceps de l país, el Presi dent de la Republica France sa (el
bisbe de la Seu d'Urge ll. articulant
una administració moderna i uns
òrgns de poder legitimats pel po ble.

Aquesta primera diada, marcada per l'anunci de la citada ~rees
tructuració », tindrà una continuació l'any vinent amb l'estud i dels
problemes po blacionals, el sistema educatiu i, sob retot, l'assoliment dels drets formals i la solidaritat soc ial./ Univers Bertrana.
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Andorra 7 n'2 502 15/ 07 / 88

Del 15 al 25 d'agost, se celebrarà la "XX Universitat Cata lana d'Estiu a
Prada", i per primera vegada,

TAMBÉ ANDORRA
HI PRENDRA PART
En el decurs d' un a vetllada , tinouérem ocasió de co nèixer l'actual President
de I'U.C.E., Enric Casassas; en Salva dor Al egre!, membre de l'equip Rector
i Coordinador de Ciències, i també poguérem conversar amb en Joan Becat,
amic d'Andorra i membre de l'Institut d'Estudis Andorran s a Perpinyà. Gui
els presentà fou l'Antoni Pol, President de la Societat Andorrana de Ciències,
enti tat oràcies a la qu al érem reu nits a la S~ la dels Bombers, el qual ha tre·
ballat juntament amb la Universitat de Perp inyà, cen tre de Recerques i d'Estudis Cata lans perqu è es comptes amb Andorra.

3 BEGU ES PER ANAR -HI DES D'/\N · es podia Ier una universi tat no ofi cia l,
una universitat sense els esquemes orDDR RA
todoxos, de les universi tats; més part i·
cipativa, com una barreja de la cosa
a presentació a càrrec de l'Anacadèmica i de la cosa lúdica, amb
toni Pol servi per a saber que
participació i joia.
la Societa t
Andorrana de
Ciències pagarà la inscripció i es tada ,
a, almenys, 3 persones que ho so l. licitin, per assis tir els 10 dies abans
anunciats. a Prada.
Tothom coneix la Universitat
d'Estiu de Prada de Coflent , que enguany com plirà el seu 20 aniversari. la qua l
sarg( en uns momen ts i motivacions
politiques i culturals mol t concretes..
Cal reconèixer que, arnb els
anys, s ha tornat més cientifrca. però
i per damunt de tot, vol segurr essent
una Universrtat al ternativa i ober ta.
No s'exigeix cap titol per a prendrehr part.
L'any passa t, hi hagué 800 par·
ticipants, de tots origens i formacions.
comptan t arnb la col .laboració directa
Ens vam posa r en contacte
d'entrtats de tots els pobles i paisos
que con form en - geogràficamen t par- amb gen t de Ca talunya i vam muntar
lant - els Paisos Catalans, i diem la Universi tat Ca talana d'Estiu aPratots, ja que per primera vegada Andar· da. Aquesta Universi tat va tenir mol ta
repercussió. aixi' com a València i a
ra hi serà present.
les liles, perquè eren temps en què,
ENR IC CASASSAS : "LA M~S GRAN a Espanya, hi havia la dic tadu ra de
r.1ANIFESTACIÓ CUL TU RAL DE LA Franco i no s'hi podia tenir ni llibertat
d'opinió ni exis tència de partits po·
LLENGUA CATALANA "
El President de la Universitat litics. Prada es va prendre, doncs,
Catalana d'Estiu conversava amb "AN - corn a plataforma de llibertat, de preDORRA 7' . Comença fent -nos un paració , de medi tacró i de ferm en tació
xic d'història de I'U .C.E...
del que hauria d'ésser el futur derna·
"La Universi tat Catalana d'Es- cràt ic d'Espanya qua n s'acabés el Iran ·
tiu ves muntada des de l'any 68, quan quisme. Aquests van ser els primers
hr ha to ta l'efervescènc ia a Pa ris i, anys, del 1968 fins el 1975, en els
quan el grup del Centre d'E studis quals Prada va ten ir aq uesta fu nció
Catalans del Rossello va pensa r que principa l".

L

I avui quina és la principal
funció de la Universitat de Prada?
"Avui, la cosa ha canvia t radicalment, perquè ja hi ha un règim
democràtic, un sistema de partits
politics instituït, amb partits parlamentaris i d'alt res que no ho són .. .
I la lliberta t d'expressió ja hi és .. .
No obs tan t això, Prada és un centre
de fermentació d'idees . de discussió
lliure, no enco till at dins els esquemes de les
universitats oficials ..
Aquest arre de llrbertat que hi ha
a Prada ens ha semb lat que calia
manteni r-ho després
del franquis ·
rne. Això va donar una vida somor ta du ran t uns quants anys, i
després ens va semblar que calia
donar a la Universi tat

un aire

un

xic més acadèmic , no encotilla t
en el esquemes oficials. però es va
constitui r
un Patronat
del qual
formen part totes les institucions
culturals dels diferen ts paisos cata·
!ans, corn són I'Ornnium Cul tural
de Catalunya, l'Obra Cul tura l Balear
i l'A cció Cul tural de l Pais
Valencià i, a pa rtir
d'enguany, la
Societat
Andorrana
de Crències.
També hi ha una federació d'en ti·

L __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _
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cura rem posar èmfasi a tots els probl emes vius. reals, socia ls. econòenfocats des del pun t
mics, etc..
de vista cul tural cientlfic, universitari ..
Això va sumat a unes ganes
de passar-s'ho bé, de divertir-se, amb
espectacles cada vespre.. I Prada és
una experiència, que els qui han anat
recordem tota la vida. i són molts
els qui hi to rnen ___ ..

tats culturals que defensen el català a Catalunya Nord _
De manera que , en conjunt,
podem dir que hi ha les entitats
que defensen l'ús del català com a
idioma, en tots els nivells de validesa de la llengua, des de l'expressió
científica fins a l'expressió familiar_
Aquestes inst itucions defensen,
doncs, tot allò que és la cultu ra catalana inherent a la llengua i per això
són representants en aquest Patronat.
Desp rés d'un parell d'anys dE
funcionament d'aquest Pa trona t, lm
universita ts de Barcelona, València,
Mallorca i Perpinyà ens van demanar
de formar part del Patronat. I, aPrada, actualment, les universitats organitzem uns seminaris de recerca, d'investigació, de forma que a Prada
tenim tres nivells de cursos, uns cursos que en diem d'iniciació cultural
pel que fa als paisos de llengua catalana · llengua, literatura. història, etc___
Aquests són, doncs. els cursos d' iniciació cultural Després tenim cursos
d'extensió cultural que vénen a ser
cursos d'alçada unive rsitària en lle tres
i en ciències. que agafen un ven tall
molt ampli en tots els nivells i en
totes les disciplines. Després ten im els
seminaris d'investigació que só n ja de
tercer cicle. de doctorat que les
a Prada.
universi tats organ it zen
Aquests són, doncs, els tres nivells
de funcionament normal de la Universi tat.
Llavors hi ha una sè rie de
conferències i de debats: al migdia,
una con ferènc ia i, a la tarda, un deTambé hi ha "Jo rna des", com
bat
per exemple, la "Jo rnada Andar-

rana" el dia 23, que consist irà a fer
comprendre als assistents a Prada
d'altres paisos catalans quina és la
problemàtica actual d'Andorra, aixi corn de fer una meditació global sobre aquests problemes.

Qui hi té accés, a aquesta Universitat?
"Un dels avantatges d'aquesta
Universitat és que no té les restriccions que té la universitat oficial. No
hi ha cap requisi t previ d'en trada ..
Po t matricular -s'hi qualsevol. .. Es evident que, si ve un nen de 12 anys, li
direm que no, perquè no es tracta de
fer una coral infantil. Ara bé, estem
oberts a tots: tant se val que sigui
un estudiant que hagi fet el batxillerat o que es tracti d'un estudiant
universitari ___ o que sigui una senyora
de sa casa o un jub ilat. Ens ve gent
de tota mena i no necessitem saber si
tenen o no títol acadèmic. Pot ser
molt bé que tinguem llicenciats o doctors o gent que no tenen cap t ítol._
Aquest és un esforç pel professor
i és una de les coses que els dóna interès, als professors. perquè surts de
l'encassillament docent per passar ho a un llenguatge menys acadèmic _Hi ha polèmica, diàleg _..

en va
l 'any passat, quina
ésser l'assistència , en xifres ...?
"L'any passat ens vam acostar als 800 i no ens interessa que
n'hi hagués gaires més perquè, per
la capacitat del "Lycée Renouvrier",
que és on ho fem 700 o 800 participants és el nombre ideal.
Hi ha uns drets de matrícula,
no pas gaire alts. perquè ens interesTind rem tam bé co nf erències
sa que vingui el jovent. Després. hi
i debats sobre els mitja ns de coha I'Ornnium Cul tural, l'Acció Culmunicació. els problemes refe ren ts,
que
·tural del País Valencià. etc..
en tre al tres, al TGV, al Tren de Gran
donen beques. Hem obtingu t subVeloci tat. que sembla que el govern
Consell
el
i
vencions de l'Ajuntament
espanyol no estigui disposa t a acInsu lar de Mallorca en forma de beceptar p"erquè passi per certs punts
ques perquè els mallorquins tenen un
de Catalunya : farem, doncs, un
viatge més llarg que no pas els altres __
deba t en què participaran autoritats
Això els permet de venir amb més
i au toritats espanyoles ..
franceses
f.,.,..; r;, .,.tc:"
Procu rarem treure ferro a allò que
és puramen t ideologia política, i pro- JOAN BECAT: UNA DIADA CIEN -
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TIFICA PER INT RODUIR ANDOR RA
També, a ell, li hem demanat
op inió...
"Es el primer any que la Societat Andorrana de Ciències ha ent ra t
al Patrona t de la Universitat Cata lana
d'Estiu, de Prada. Això s'ha fet a
primers de març i això vol di r que
el primer Patrona t on serà presen t,
flsicament. serà el Patronat de després de la present edició.
Però, conjuntament amb la
Universitat de Perpinyà, la Societat
Andorrana
de Ciències ha pensat
que calia marcar el primer any de
presència a Prada
i ca l pensar
que se celebra el 20 aniversari de
Prada - amb un acte que introduls
Andorra a Prada. fer conèixer Andorra entre tots els participants de la
Universi tat Ca talana d'Estiu.
Llavors. per evita r de fer les
coses de forma massa curta , amb un
curset, s'ha tria t l'estructura d'una
diada cient(fica i informativa . amb
debats com els que se solen fer a
Prada. Per tant, hi haurà diverses
comunicacions,
obe rt es a tothom
qui en vulgu i presenta r (han de dura r entre deu minuts i un quart
d hora) i s'ha e&:olli t un tema; per
ev itar de parlar de tot i de res; s'ha
tri at doncs el tema de "l'estat de les
institucions i de la societat i les seves
relacions entre elles". Caldrà doncs
fer el punt en aquest aspecte. Es
molt possible que. un al tre any, es tr iï
un altre tema. corn. per exemple,
història o població.
D'aqu esta manera, la presència d'Ando rra es farà a un bon nivell,
ja que, pels estudiants de tercer cicle,
l'assi;tència ..a aquesta jornada pot ser
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valorada com un curse t de doctorat .
D'aquesta manera . l'any d'entrada
es farà d'una manera destacada i,
suposo. prou digna' .
UNA
DIADA
"P LENA ":
AN DORRA, ESTAT,
INSTITUCIONS
I SOCIETAT
Serà doncs . dilluns, 22 d'agost, al Liceu Renouvier de Prada,
de les 9 de les 12 del ·mall', i de les
3 a les 5 de la tarda quan se celeb rarà aquesta OIADA, amb comunicacions, i els debats que calgui, sobre
els temes següents:
1. Les bases de l sistema instituciona l actua l andorrà i la repartició dels poders.
2. La reforma institucional. calendari, si tuació actua l, mancances.
3 La representació internacional d'Andorra. Els petits estats europeus.
4 La societat andorrana i la
gestió de les necessitats socia ls: educació ,_ població, i immig ració, necessitats ·socials (protecció social, lleure.
cultural
5. Un estat en procés d'afirmació.
De moment ja s'ha començat a demanar comunicacions d'investigadors, professors, etc .. totes aque-

lles persones que estigu in interessades
a part icipar-hi , poden posar-se en contac te amb la Soc ietat Ando rrana de
Ciències. telé fons: 29 729 i 21 48 1.
De segu r que hi sereu ben rebuts.
A més. ta l i com anuncià el
Presiden t de la Societat Andorrana
de Ciènc ies. · aq uestes ponències després s'aplegaran en una publ icació
que aquesta entita t posarà a l'abast
d'aquells
que ho desitgi n, abans
de finals d'any.
Es qüestió d'aprofi tar aquesta
possibili tat de "donar-se a conèixer"
a l'ex terio r amb temes actuals i
amb a verita t per davan t. Si la resposta
no és massiva. desp rés no ens queixem; penseu que són unes 800 persones que podran triar en tre un vental l
de 60 curse ts, que van des de cursos
de formac ió cul tura l a seminaris d'ex tensió universitària. d'investigació. tallers de to ta mena, i que a més tindran
ocasió d'assistir a conferències, deba ts,
reunions, concerts, reci tals. etc. etc. i
que la Universitat d'Estiu compta
amb el supo rt d'Omnium Cultu ral
Obra Cultural Ba lear, Acció Cultu raÍ
del Pals Valencià, SOC IETAT AN DORRANA DE CIENC I ES, Federació
d'Entitats de la Ca talunya Nord, Amics
de I'U.C .E. a la Catalunya Nord, i de
les Universi tats Au tònom a de Barcelona, Barcelona. il les Ba lea rs. Perpinyà,
Politècn ica de Ca talunya i València.
Es tot un repte. Oui s'anima?
Rosa Ma ri SORR IBES

Andorra 7 n2 506 12/08/88
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Amb participació andorrana,

COMENÇA A PRADA,
LA UNIVERSITAT
CATALANA D'ESTIU
Aquest dillun s, 15 d'agost, a Prada de Conflent, a la Catalanya Nord, come nça la XX ed ició de la Un iversitat Catalana d'Estiu, que reunei x entitats culturals i alumn es de tots els punts card inals de~ Paisos Catalans, des de Salses
a Guardamar passa nt pels Piri neus. La Universitat d'E stiu durarà fin s al dia
25 i aco llirà cap a 800 participants, alguns d'ells d'An dorra .

D'esquerra a dreta:
Joan Becat , Antoni Pol, Enric Casassas i Salvado r Alegre! en la prese ntació que
es féu a la Sala del Consell d'aquesta Universitat d'Estiu.
LAMES GRAN MANIFESTACIÓ CU LTURAL DE LA LLENGUA CATALA NA

A

iú, la definia l'E nric Casassas.
president del Patronat Rector,
amb motiu de la presentació
de la Universitat a Andorra, ara fa
un mes. de la mà de la Socie tat Andorrana de Crències, en tita t que ha
let possible que per primera vegada
Andorra sigui oficra lm en t presen t a
la Universi tat a Prada i que ha treballat
de fort juntament amb la Universita t
de Perpinyà, centre de Recerques i
d'Estudis Catalanas En Joan Becat.
de Perpinyà, i perso na a bastament
coneguda a ANDORRA per les seves
vinculacions amb el Prin cipat, explicà
a aquest se tmanari:
tat

"Es el prime r any que la SocieAndorrana de Ciènc ies ha entrat
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al Patronat de la Universitat Catalana
d'Estiu, de Prada. Això s'ha fet a
primers de març i això vol di r que
el primer Patronat on serà present,
fr'si camen t, serà el Patronat de després de la present edic ió.
Però, conjuntament amb la
Universitat de Perpinyà, la Societat
Andorrana
de Ciències ha pensat
que calia marcar el primer any de
presència a Prada
i cal pensar
que se celebra el 20 aniversari de
Prada - amb un acte que introdur's
Andorra a Prada, fer conèixer Andorra entre tots els participants de la
Universitat Catalana d'Estiu.
Llavors. per !Nrtar de fer les
coses de forma massa curta. amb un
cu rset, s' ha triat l'estructura d'una
diada cien t r'fica i informativa, amb
debats com els que se solen fer a
Prada. Per tant, hi haurà diverses
comun icacions,
obertes a tothom

qu i en vu lgui presentar (han de durar entre deu minuts i un quart
d hora) i s'ha · esco llit un tema; per
evita r de parl ar de tot i de res; s'ha
triat doncs el tem a de "l'estat de les
institucions i de la societat i les seves
relacions entre elles". Cald rà doncs
fer el punt en aquest aspecte. Es
molt possible que, un al tre any, es triï
un altre tema, com, per exemple,
història o població.
LA OIADA D'ANDORRA:
PROGRAMA PREVIST
Serà doncs, dilluns, 22 d'agost. al Liceu Renouvier de Prada,
de les 9 de les 12 del mau·, i de les
3 a les 5 de la tarda quan se celebrarà aquesta DIADA, amb comunir.acions, i els debats que calgui, sobre
els lem es següents:
1 Les bases del sistema institucional actual andor rà i la repartició dels poders.
2. La reforma institucional, calendari, situació actual, mancances.
3 La representació internacional d'A ndo rra. Els petits estats europeus.
4 La societat andorrana i la
gest ió de les necessitats socials: educació,_ pob lació, i immigració, necessitats socials (protecció social, lleure,
cultura)
5. Un estat en procés d'afirmació.
UNA UNIVERSITAT
OBERTA f
PRO GRESSISTA
EI President de l Patronat, Enric
Casassas, exp lrcà que si bé d'alguna
manera ha canviat
la funció de la
Universita t d'Estiu de Prada, deixant
pas la polr' ti ca a tem es més cientr'fics. segueix però essen t un cen tr e
de fermentació d'idees, de discussió
lliure. no encoti llat
dins esquemes
oficials i ober r a participants de
to ts origens i formacions. i que
pe r damun t de tot vo l seguir essent
una Universitat al terna tiva.
Voldriem afegi r que la Universitat d'Estiu de Prada compta
arnb el supo rt d'Omnium Cultural
Obra Cultural Balea r, Acció Culturai
del Pa ls Valencià, SOCIETAT ANDORRANA DE CIENCIES, Federació
d'En titats de la Catalunya Nord, Amics
de I'U .C.E. a la Catalunya Nord, i de
les Universitats Autònoma · de Barcelona, Barcelona, i lles Balears, Perpinyà,
Politècn ica de Catalunya i València.
R.M .S.
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JOAN BECAT A
LA UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU:
- L'ANY QUE VE EL TEMA CENTRAL SERA
SOBRE POBLACIO I SOCIETAT

La vintena edició dc la Universita t Catalana d'Estiu s' ha
guan yat , per fi , el reconeixement dels andorrans que per
primera vegada hi han intervingut a través i a iniciativa de la
Societat Andorrana de Ciències.
Tal com deia la setmana passada el rector de la Universitat dc
Prada , aquesta manifestació
d'unitat dels països dc llengua
catalana s' ha fet amb la participació de tots ell s: Catalunya

Nord , la pionera ; Catalunya
Sud , la oue hi ha d0rat el
contingut principal i la participació massiva d'estudiants al
llarg d'aquests vint anys; València , que sempre ha sabut
aportar la seva capacitat festiva
, i per primera vegada , les Illes
, la FranJa de Ponen t (La Franja
catalana d'Aragó) i Andorra .
Aquestes dues no hi han aportat
suport econòmic , però segons
ens deia a Prada Antoni Pol ,
president dc la SAC i membre

del consell rector dc la UCE ,
això podria ser una realitat! 'esllU que ve per mitjà d'aquesta
entitat.
Dilluns dia 22 era el dia dedicat
a Andorra i tot al llarg del
seminari , dirigit pel president
del Centre de Recerques i d'Estudis Catalans (CREC) de Catalunya , Joan Becat , es parl à
d'Andorra i la reforma de les
institucions , de la dinàmica dc
la soc ietat andorrana , de la
situació econòmica i de les ~< -

- 139-

tructures de ges ti ó i 1'afirm ac ió
de l'Estat andorrà. Les po nènc ies van ser a càrrec d' Antoni
Fiñana , Marc Vila , Josep
Mar ia Tejero, Daniel Bastida i
Joan Becat . Estaven previstos
també Antoni Morell i Martina
Camiade , però no van ser-hi .
Per a fer-nos una idea del ressó
i de l' interès d 'aques ta diada
dedicada a l cone ixe ment del
comp li ca t sistema po lític i soc ial ando rrà , hem creg ut opo rtú
demanar les seves impres io ns
al respo nsable ex te ri or d 'aqu es ta diada i a la vegada ponent de l' última conferència ,
Joan Becat.
-Joan Becat. : E ntr e la vintena
d 'assistents n ' hi havia tres o
quatre que cone ixie n Andorra o bé hav ien esta t a And orra ... D ' aquí pocs m esos es
publicaran les pon ències. No
es tr ac ta d e fer cap revolució
, peró ta mpoc d 'a m aga r les
r ea litats. Es a dir que s' ha fet
una info rma ció clara de la
situació actu a l d 'A ndorra .
-Podr(eu resumir quin s han
estat els conting uts de les ponències ?
-Joan Becat.: La ponència
d ' Antoni Fiñana ha es ta t , per
força , potseï b més clàssica .
D'entrada s ' ha ha g ut d'explica r què és Ando rr a, quin és el
poder real d els Co prínceps ,
de les altres institucions ...
Ca lia situar i ha estat introductòria. Ma rc Vila ha expressa t de m anera molt cla r a
les tres etapes d ' una Reforma
no-con stitucional ; que l' a ny
passa t es va demanar a ls
Co prín ce ps una reforma
co nstitucional i qu_e aquests
no han contestat ; també que
s' ha in ten tat resituar els pro-

- 140 -

blemes administratiu i de
ges tió entre Consell i Govern.
-S' ha opinat que potser caldria
anar més enllà ?
-Joan Beca t.: Gairebé tots els
ponents han expressat aquesta preoc upació i en els deba ts
ha sor gi t qu e, evidentment , la
si tua ció és insat isfac tòria ;
qu e ca l anar cap a una clarilícac ió de competències i de
poder. No s' ha dit que ca l
tr enca r el sistema per ò sí que
tothom ha convingut qu e la
Reforma ha es ta t massa petita .
-lla fallat algun ponent...
-Joan Becat. : Un dels dos abse nts, la Martina Ca miade,
va envi a r la seva comunicac ió
excu sa nt la seva ;tbsència
perú ta mpoc s' ha lleg it , perquè els organitzadors vole n
qu e els conferenciants vinguin personalment. En ca nvi ,
es podrà publicar com un a
aportació de tal. Allò que no
pot se r és lleg ir un a pon ència
perquè la gent no pot di a loga r
amb el seu autor. La conferència de J.M .Tejero potser
ha estat una de les m és tèc niques. Ha indicatquinessó n les
bases actuals econòmiques i
quina pers pec tiva pot oferir
l' entrada a l Mercat Co mú .
Ha don at elements per a determinar el ca n vi que porta ria a Andorra . La seva confer ència ha tingut bastantes
preg untes. Ha d eixat clar qu e
l'economia fonamenta da sobre co m er ç se ria trasba lsat i
que possiblem ent d ' aquí un s
quants anys el comerç no scri a la prin ci pal font d ' in gressos. Que d epèn del tracte qu e
donarà Europa a Andorra.
Ha qu edat cla r ta mbé que

aq uest tracte implica no sols
un a representació econòmi ca
sin ó també política d e representació internaciona l d ' And orra. Es a dir qu e porta cua .
Fins i tot ha dit que seg ur
l'ac ti vita t comercial no ser ia
la princi pa l ~que se ri a supla ntada pel turi sme a condició dc
sabe r -lo fomentar. No puc
r ecordar m és coses perquè j o
feia dc mod erad or i no he près
notes. Quant a Daniel Bastida
, de fe t , no ha tracta t el tema
de la din à mi ca d e la socie ta t
a ndor ran a sin ó qu e ha parlat
d ' info rmàti ca i societat: Andorra és u na societat de se rveis i , és clar , l'informà ti ca
s' ha d'anar in co rporant s i vo l
compe tir com a país turístic.
Per tant, no s' ha tractat clar ame nt de la problemàtica de
la soc ieta t andorrana en la
seva globa lita t , s in ó nom és
d ' un aspecte concret.
-1 per fila ~·ot ra ponència ?
-Joa n Becat. : Po tser és un a de
Ics ponències de la qu e es pot
fe r un r es um molt m és a mpli .
A partir d e tot el què h<Jn dit
els a ndorr;~n s ab;~ns que jo
mate ix , co m per exemple èl
q uè ha dit Marc V il ;~ qu e els
Coprínce ps tenen pod er exc lus iu sobre tot a m;~t è ri a leg islativa, directament o indirectament poden at ur a r qualsevol llei. El se u mar c d ' actu ac ió és total. A ixú <Jclarit ,jo
he explicat que no es poden
d issoc ia r els a fers interiors
de ls ex teriors. E n qualsevol
cas , jo no co nec cap mar c
d ' ;~ c tu c<Jc i ú interior on no
ca lgu i tenir r elac ions ex teriors i passar acor ds o r e prese n tac ió ex ter ior. 11 i ha els
temes dc carreteres: el Con -

scll i el Govern poden fer
carreteres interiors perú, i la
conexiú amb les carreteres
dels països ve1ns ? l-li ha el
tema del túnel del Pimorent i
del Cadí: el Consell de la Vall
què ha de fer '! Sortir per la
finestra ? Hi ha el tema de
l' escola , de l'electricitat .
etc ... Qualsevol tema té imbricacions amb l'exterior , i
obliga a sortir de la cotilia de
les atribucions internes. Cada
vegada que s'ha de resoldre
un assumpte tècnic d'aquesta
mena , cada vegada planteja
un problema de competència
; perquè, és clar: qui fa què?
N'hi ha un altre de trascendcnt : la Comunitat Europea.
Sigui qui sigui qui negocia, és
evident que no són els dos
Estal~ veïns els interessats ,
sinó el conjunt dc la Comunitat; per tant trenca la situació
privilegiada dels dos Estats
veïns.
-ta siltwci6 privilegiada dels
dos Es/als l'eïns , dieu. Perquè
~

-Joú n Becat.: Sí: de fet , mitjançant els dos Coprínceps ,
sún els dos Estats veïns els qui
tenien tracte especial a nivell
comercial. Ara es dclïnirà un
marc europeu. Això canvia
tot. I també sigui directament
, sigui mitjançant els Coprínceps, Andorra surt dels marc
que tenia i acced~ix a'l marc
internacional: això vol dir
que també és un problema
polític.
He parlat d ' un altre aspecte i
és que tot es focalitza en l' aspecte institurion;¡l; d'<Jcord
que cal una reforma constitucional , que no vol dir posar
fora els Coprínceps sinó delï-

nir un marc de poders. Perú
més enllà d ' aquesta reforma
que es farà un dia o un altre ,
perquè Andorra no pot
aguantar més de funcionar
d ' aquesta manera sobretot si
passa a un pla internacional .
hi h:1 un :1 altra amhi guitat a
aclarir: és la doble funció de
cada Corpíncep. S' ha de separar molt més clarament
que ara la doble funció de
cada Copríncep. Són Coprínceps de cara a Andorra i
Coprínceps de cara a ells
mateixos. No hi ha cap cas en
el món d'un sobirà o una persona elegida a dos Estats diferents que no hagi aclarit de
manera molt precisa el paper
que juguen en un i altre càrrec. No pot fer ducs coses al
mateix temps. Una vegada
resolt el problema constitucional, això implica que s'ha
dc resoldre el de la delïnició
dels mateixos càrrecs de
Coprínceps.
-Parlan/ d'aquesllema , s' ha
comen/a/ el gran debat d'a ctunlita/ qru ha polaritzat la
classe poU/ica -i la premsa
andorrana i catalnna sobre les
reïnvidicacion s del Grup Andorrà Europa ?
-J oan Becat.: No se n'ha parlat
, i tampoc vull opinar , sense
defugir la pregunta , perquè
no he seguit prou i no tinc
elements. Peri> sé que és actualitat i que aquest grup s ' ocupa de població i societat .
per tant , queden convidats
per l'any que veja que la seva
pro!Jicmitti ca serà el tema
central.
Entrevista recollida
per Joana Viusà i Galí.
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La Universitat Catalana d'Estiu, està realment satisfeta d'haver pogut incorporar dintre de les seves
estructures, una institució andorrana. En realitat, la
Universitat Catalana d'Estiu és una universitat amb
vocació d'aprofundir en l'estudi de totes les activitats i de totes les branques que formen part de la
cultura comuna de tots els Països Catalans L fins ara,
no havíem aconseguit que cap institució andorrana
s'hi sumés ...
Enric CASASSAS
President de I'U.C.E
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