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Presentació 

La cinquena Diada andorrana a la Universitat Catalana d'Estiu en la seva edició 
XXIV, organitzada per la Societat Andorrana de Ciències, constitueix una mos

tra més de la decidida voluntat d'obertura a l'exterior del nostre país i de participa
ció de la comunitat andorrana en la configuració del seu entorn cultural. 

Representa, així mateix, la consolidació d'una presència en un marc que ens és 
propi, el de la catalanitat. 

El tema escollit per a aquesta edició, de l'any 1992, continua la línia de temes 
alhora actuals i progressivament més amplis que l'estrictament específic d'Andorra, 
amb la intenció de permetre una reflexió plural i complementària des de diferents 
àmbits sobre una mateixa qüestió i ajudar així a donar a conèixer, enriquir i fer evo
lucionar opinions pel bé de tots. 

Les tendències polítiques a Andorra són, en l'actual conjuntura històrica del nos
tre país, motiu d'interès per a andorrans i per a no andorrans. L'evolució de l'Estat 
andorrà ha atret sempre i en el moment actual es troba en un procés de transfor
mació profunda, ja que les ideologies i els camins o vies polítiques que s'estan 
esbossant seran essencials per a determinar el futur del nostre país, dins un marc 
europeu que també experimenta una important metamorfosi . 

La qualitat, el desinterès i el suport que van aportar a la Diada tots els ponents 
participants i també els assistents fan obligat el nostre agraïment. Gràcies a ells ha 
estat possible una nova edició. Especialment agraïm l'atenció dels dos grups polí
tics que han respost a l'enquesta que fou lliurada a totes les formacions polítiques 
del moment. 

Amb la publicació que teniu entre mans aconseguim reprendre l'hàbit iniciat als 
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anys 1990 i 1991 , difícil però gratificant, de posar a l'abast del públic en general que 
no va poder assistir a la Diada allò que hi fou dit i presentat, tot ampliant així la pos
sibilitat de reflexió tant en el nombre de persones com també en el temps futur. 

El contingut del llibre que teniu a les mans introdueix modificacions en relació a 
les publicacions d'anteriors diades. La més important és el fet que no es repro
dueixen els debats . I això, no perquè no n'hi hagués, o perquè fossin de poc interès, 
ans tot al contrari. Però les dificultats que presenta polir i condensar un debat, i el 
suplement de retard que això hauria ocasionat en la publicació definitiva, han fet 
prendre la decisió de no incloure els debats en la present edició . Tot i això, la 
Societat Andorrana de Ciències permetrà a tothom qui hi estigui interessat la con
sulta directa i íntegra dels debats per mitjà dels enregistraments que se'n tenen i 
que en un futur proper seran lliurats als arxius de so dels Arxius Nacionals per poder 
fer més efectiva i còmoda la possibilitat de consulta. 

La present edició i l'esforç editorial que representa s'emmarquen dins la com
memoració dels deu anys de vida de la nostra entitat (1983-1993) . 
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Societat Andorrana de Ciències 
Andorra la Vella, abril de 1994 
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Les eleccions 
a Andorra 
(1981-1992) 

Eugeni Giral 

El ponent va presentar i comentar els resultats obtinguts a les diferents parrò
quies i a escala nacional en les eleccions a conse ll ers generals dels anys anys 
1981, 1985, 1989 i 1992. La ponència publicada inclou nomès les dades dels resul 
tats electorals. 

ELECCIONS GENERALS 1981 , 1985, 1989 i 1992 
RESULTATS COMPARATIUS 

Parròquies 9-XII-1981 12-XII-1985 10-XII-1989 5-IV-1992 
( 1) (2) (3) (4) 

CANILLO 
Cens electoral 287 332 360 402 
Votants 226 256 284 338 
Participació 78 ,70 77,30 78,90 84 ,08 
Vots en blanc 4 5 8 ¡;; ..., 
Vots nuls 9 5 -- 1 
Vots vàlids 213 246 276 332 
Majori a absoluta 107 124 139 167 

(Continua a la pagina següent) 
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Parròquies 9-XII-1981 12-XII-1985 10-XII-1 989 5-IV-1992 
( 1) (2) (3) (4) 

EN CAMP 
Cens electoral 41 1 563 838 1,038 

Votants 366 486 737 896 

Participació 89,12 86,30 87,90 86,32 

Vots en blanc 11 10 17 27 

Vots nu ls 2 3 6 13 

Vots vàlids 360 473 714 856 

Majoria absoluta 181 237 358 429 

ORDINO 
Cens electoral 212 262 353 411 

Votants 186 216 293 255 

Participació 87,80 80,80 80 ,00 62 ,04 

Vots en blanc 1 5 3 11 6 

Vots nuls 1 5 7 11 

Vots vàli ds 183 206 283 128 

Majoria absolu ta 92 104 142 65 

LA MASSANA 
Cens electoral 343 416 525 637 

Votan ts 286 203 434 564 
Parti cipació 83,40 49 82,60 88 ,54 
Vots en blanc 3 17 10 7 
Vots nuls 2 69 26 --

Vots vàli ds 281 117 398 547 
Majoria absoluta 141 59 200 274 

ANDORRA LA VELLA 
Cens electoral 1.070 1.645 2.248 2.721 
Votants 730 1.370 1.919 2.225 
Parti cipació 68,22 83,28 85 81 ,77 
Vots en blanc 189 44 61 126 
Vots nuls 27 87 44 28 
Vots vàli ds 514 1.239 1.814 2.071 
Majoria absoluta 258 620 908 1.036 

(Contmua a fa pagina següen t) 
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Parròquies 9-XII-1981 12-XII-1985 10-XII-1989 
(1) (2) (3) 

SANT JULIÀ DE LÒRIA 512 735 1.184 
Cens electoral 338 627 780 
Votants 66 85 ,30 65,80 
Participació 88 13 214 
Vots en blanc 9 15 15 
Vots nuls 241 599 551 
Vots vàlids 122 300 276 
Majoria absoluta 

ESCALDES-ENGORDANY 813 1.220 1.665 
Cens electoral 587 1.068 1.451 
Votants 72 ,20 87,70 87,10 
Participació 186 33 61 
Vots en blanc 16 25 26 
Vots nuls 385 1.01 o 1.368 
Vots vàlids 193 506 683 
Majoria absoluta 

TOTALS PRINCIPAT D'ANDORRA 

Cens 
Votants 
% Participació 

1. Andorra 7(esp.), 10-XII-1981. 

2. Andorra 7(esp.), 13-XII-1985 . 

3. Andorra 7, 11-XI I-1989 . 

4. Diari d'Andorra, 6-I V-1992. 

Sa Diada Andorrana: Tendències politiques a Andorra 

5-IV-1992 
(4) 

1.339 
1.134 
84,69 

26 
15 

1.093 
547 

2.045 
1.665 
81,42 

44 
21 

1.602 
802 
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ELECCIONS GENERALS 9-XII-1981 
CONSELLERS ELEGITS 

Síndic: Estanislau Sangrà Font 
Subsíndic: Enri c París Torres 

PARRÓQUIES CONSELLERS 

CANILLO Josep Casal Pu igcernal 
Jordi Font Cabanes 
Xavier Escribà Torres 
Miquel Naudi Clop 

ENCAMP Gil Torres Palmitj av ila 
Josep M. Mas Pons 
Pere Marsenyac Torres 
Roc Rossell Dolcet 

ORDINO Pere Armengol Areny 
Simó Duró Coma 
Miquel Pujal Tru llà 
Antoni Riba Sansa 

LA MASSANA Josep Montané Pons 
Joan Fité Mora 
Josep Moles Grau 
An toni Garrallà Rossell 

ANDORRA LA VELLA Andreu Armengol Pascuet 
Ramon Cassany Rogé 
Antoni Puigdellívo l Ri beraygua 
Bonaventura Riberaygua Miquel 

SANT JULIÀ DE LÒRIA Josep Pintat Solans 
Òscar Ri bas Reig 
Francesc Roca Roca 
Ri card Tor Riba 

(Continua a la pàgina següent) 

( 1) 
( 1) 

(2) 

(3) 
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PARRÓQUIES CONSELLERS 

ESCALDES-ENGORDANY Joan Escaler Calva 
Magí Maestre Campderrós 
Dot Martí Perramon 
Antoni Puig Fàbrega 

1. Elecció en segona volta ei16-XII-1981 . 

2. Substituït el 8-1- 1982 per Jordi Cots Naudi (Actes del C.G , 8- 1-82 ). 

3. SubstitU1t el 15-1-1982 per Lluís Duró Sancho (Actes del C.G. , 15-1-82). 
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ELECCIONS GENERALS 21-XII-1985 
CONSELLERS ELEGITS 

Síndic: Francesc Cerqueda Pascuet 
Subsíndic: Josep Maria Mas Pons 

PARRÓQUIES CONSELLERS 

CANILLO Josep Casal Puigcernal 
Josep Farré Areny 
Climent Palmitjavila Torres 
Antoni Casal Mandicó 

EN CAMP Pere Marsenyac Torres 
Jordi Mas Torres 
Roc Rossell Dolcet 
Isidre Torres Pons 

ORDINO Miquel Pujal Trullà 
Pere Armengol Areny 
Josep Duró Coma 
Lluís Babi Picolo 

LA MASSANA Antoni Garrallà Rossell 
Francesc Grau Esplandiu 
Lluís Molné Armengol 
Josep Montané Pons 

ANDORRA LA VELLA Francesc Forné Molné 
Andreu Armengol Pascuet 
Bonaventura Riberaygua Miquel 
Jordi Farràs Forné 

SANT JULIÀ DE LÒRIA Joan Jordi Areny 
Josep Miño Guitart 
Albert Pintat Santolària 
Josep Cases Baró 

(Con tinua a la pàgtna següent) 
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PARRÓQUIES CONSELLERS 

ESCALDES-ENGORDANY M. Teresa Armengol Bonet 
Pere Moles Aristot 
Francesc Mora Planes 
Estanislau Sangrà Font 
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ELECCIONS GENERALS 10-XII-1989 
CONSELLERS ELEGITS 

Síndic: Josep M. Beal Benedico 

Subsíndic : Josep Casal Puigcernal 
( 1) 
( 1) 

PARRÓQUIES CONSELLERS 

CANILLO Climent Palmitj av il a Torres 
Antoni Casal Mandicó 
Jord i Font Cabanes 
Miquel Casal Casal 

ENCAMP Roc Rossell Dolcet 
Isid re Torres Pons 
Jordi Mas Torres 
Enric Pujal Areny 

ORDINO Josep M. Armengol Adel lach 
Enric Dolsa Font 
Joan Martínez Benazet 
Joan Naudi Ambatll e 

LA MASSANA Josep Garrallà Rossel l 
Francesc Grau Esplandiu 
Josep M. Rosse ll Pons 
Càndid Naud i Mora 

ANDORRA LA VELLA Jordi Farràs Forné 
Robert Cassany Vi la 
Josep Anton Ribes Roca 
Antoni Armengol Vi la 

SANT JULIÀ DE LÒRIA Joan Jord i Areny 
Josep Cases Baró 
Al bert Pintat Santo lària 
Joan Obiols Camillo 

(Con tinua a la pàgina següent) 

(2) 

(2) 
(2) 
(2) 
(2) 

(3) 

(2) 
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PARRÓQUIES CONSELLERS 

ESCALDES-ENGORDANY Miquel Aleix Areny 
Marcel·lí Albós Riba 
Ramon Canut Bové 
Xavier Espot Miró 

1.Síndic i subsíndic elegits en quarta votació el 5-1-1990 (Actes del C.G. , 5-1-90). 

2. Elegit en segona volta ei 17-XII-1989. 

3. Substituït el 5-11-1982 per Xavier Montané Esplandiu en ser nomenat Càndid Naudi consel ler de 
Turisme i Esports. 
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ELECCIONS GENERALS 5-IV-1992 
CONSELLERS ELEGITS 

Síndic: Jordi Farràs Forné 
Subsíndic: Josep Marsal Ri ba 

PARRÓQUIES 

CANILLO 

EN CAMP 

ORDINO 

LA MASSANA 

ANDORRA LA VELLA 

SANT JULIÀ DE LÒRIA 

(Con tinua a la pàgina següen t) 

(1) 
(2) 

CONSELLERS 

Josep Areny Fi té 
Bibiana Rossa Torres 
Josep Casal Casal 
Miquel Naudi Casal 

Josep Dal ieres Codina 
Josep Marsal Riba 
Jordi Torres Alís 
Maria Reig Moles 

Olga Adellach Coma 
Enri c Dolsa Font 
Andreu Gaspà Picart 
Albert Pujal Trul là 

Guil lem Areny Argel ich 
Modest Baró Moles 
Daniel Armengol Mora 
Josep Garrallà Rossell 

Jordi Farràs Forn é 
Miquel Armengol Pons 
Jaume Bartu meu Cassany 
Robert Cassany Vila 

Ladislau Baró Solà 
Joan Pujal Areny 
Pere Altimir Pintat 
Joan Santamaria Tarré 

(3) 
(4) 
(5) 

(6) 
(2) 

(5) 
(5) (7) 

(5) 
(5) 

( 1) 
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PARRÓQUIES CONSELLERS 

ESCALDES-ENGORDANY Nàdia Alei x Tugas (5) 
Antoni Jordi Areny (5) 
Miquel Aleix Areny (5) 
Ramon Canut Bové (5) 

1. En ésser elegit síndic Jordi Farràs Forné (22-IV-1 992) , Antoni Armengol Vi la ocupa el seu lloc 
com a consel ler general. 

2. En ésser elegit subsíndic Josep Marsal Riba (22-I V-1 992 ), Jordi Mas Torres ocupa el seu lloc 
com a conseller general. 

3. En ésser nomenada Bibiana Rossa Torres consellera de Sanitat, Treball i Benestar Social. Enric 
Casadeval l Medrano ocupa el seu lloc com a conselle r general. 

4. En ésser nomenat Josep Casal Casal conseller de Finances, Rosa Maria Mandicó Alcobé ocupa 
el seu lloc com a conseller general. 

5. Elegit en segona volta ei12-IV-1992. 

6. En ésser nomenat Josep Dalieres Codina conseller d'Educació i Cultura, Gabriel Dalieres 
Cod ina ocupa el seu lloc com a consel ler general. 

7. En ésser nomenat Modest Baró Moles conseller d'Agricultura, Albert Gelabert ocupa el seu lloc 
com a consel ler general. 

Eugeni Gira/ és economista, professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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Premsa i política 
al Principat 
d'Andorra 

Pius Pujades 

Deu mesos al Principat no donen pas per gaire. Quan has après que de l'al
calde n'has de dir cònsol i del jutge, ba:tll e, has de començar a entendre que 

un cònsol es podria equ iparar potser amb un president de la Generalitat i no pas 
amb un alca lde, i que un batlle no és ni un jutge d'instrucció ni un magistrat de 
l'audiència. La temptació, llavors, és deixar-ho có rrer. Pe rò, si has de dur un diari, 
i precisament un diari d'Andorra, intentes anar aprofundint, estudiant , deixant que 
t'ensenyin coses. 

Llavors, tot just llavors, t'adones que Andorra, a més d'ésser un Estat inde
pendent, amb dos coprínceps, dos delegats permanents, dos veguers, dos sín 
qics, un cap de Govern, catorze cònsols a repartir en set parròquies, pistes d'es
quí per a tots els gustos, llacs meravellosos, carrers de botigues que no s'acaben 
mai, va lls travessades pe r rius o to rrenteres, poblets enfilats als cing les, erm ites 
romàniques i ponts medievals a cada cantonada, regust de pessebre, sentor de 
l'aire de la neu i tantes altres coses, t'adones, dic, que Andorra és, abans que res, 
un país de muntanya. I que, per això, encara que la majoria hagin anat a la uni
versi tat i que tinguin probablement molts duros a la butxaca, els andorrans són 
gent de muntanya. 

Coneixeu gent de muntanya? La gent de muntanya és la que no us enganya 
pas, però tampoc no us diu la veritat. De fet, la gent de muntanya sempre s'ha 
preguntat què carai hi ve iem nosaltres en la muntanya, si ens han d'explica r on 
es fan els bolets, per on es p¡:¡ssa per arriba r a l'ermita, com se'n diu d'aquell ani
maló que acaba de travessar la carretera davant el 4 per 4, o quines plantes són 
les que fan el tabac de pipa. 

La gent de muntanya, la d'Andorra i la de qualsevol altre país del món, és gent 
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que calla. Gent que escolta i somriu una mica per sota el nas, però escolta. Que 

deixa dir. De fet, allò que es diu dels gallecs, que mai no se sap si pugen o bai

xen l'escala, només s'explica quan esteu parlant de gall ecs que són de muntan

ya . Cap informació, cap comentari , cap pista bona, cap indicació. En realitat, els 

qui som de baix, com diuen tots els qui són de muntanya, no n'hem de fer res del 

que ells saben. 
A mi sempre m'ha estat bé això. És així i ja està. Fins que he hagut de fer de 

pe ri odista a muntanya, justament a Andorra. 
Us imagineu el problema que és fer de periodista en un país on ningú no vol 

que se sàpiga res? La recopilació de lleis del país, escrita segles després que fos

sin vigents, s'excusa d'escriure- les i demana discreció a qui les ll egeixi . I això , si 

és que creiem, que jo ho dubto, que les normes més fonamentals s'hagin escrit 

mai. 
En política, a Andorra, podríeu anar classi ficant la gent per diferents barems. 

Primer, per la família a la qual pertanyen; després, pel grup econòmic en què es 

mouen; sempre, per la pa rròquia on viuen o de la qual són fill s, pels amics amb 

qui van estud iar, per si són més propers a la Mitra o a París ... Provar de fer una 

classifi cació política acurada us portaria a acabar col- locant un andorrà a cada 

case lla. I si per casualitat en trobéssiu dos que co incidissin en tots els paràme

tres, no els podríeu ajuntar perquè ll avors us dirien que s'han bara ll at de fa anys 

i que no es parl en. 
Expl ico tot això perquè he de justifi car dues coses. La primera, que en ll oc de 

parlar de Les tendències polítiques d'Andorra, com se m havia proposat, jo triés 

parlar de Premsa i política, que és un tema que tinc més a prop. La segona, que 

us digui ja d'entrada que totes les dades que han fornit aquest treball m'han estat 
facilitades per gent de muntanya. Per tant, no garanteixo gens ni mica que siguin 

la veritat , encara que sí que puc assegurar que no són pas tota la veritat. Però, 
és que algú pot tenir la vana pretensió de saber tota la veritat de res? 

El panorama informatiu 

Sense haver-ho de preguntar a ningú, aviat t'adones que a Andorra hi ha més 

mitjans de comunicació per ciutadà que enlloc. Feu números: d'andorrans, ando

rrans, n'hi deu haver uns 15.000, dels quals una pa rt viu fora del país, perquè 

estudia, hi té feina o té ganes de córrer la Seca i la Meca abans de tornar a casa. 

Els qui queden tenen al seu abast exactament dos diaris, tres setmanari s i dues 
emissores de ràdio (i en alguns moments una de televisió) autòc tons, a més a 

més de tota la premsa, ràd io i televisions espanyoles i franceses i la premsa 
estrangera. 
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Si apliquéssim la mateixa proporció a una ciutat com Girona, que deu tenir 
80.000 habitants, li correspondrien 56 mitjans de comun icació locals diferents , 
repartits de la manera següent: 16 diaris, 24 setmanaris i 16 emissores de ràdio. 
De memòria us diré que hi ha dos diaris, tres o quatre emissores de ràdio i dues 
o tres revistes de periodicitat superior a la setmanal. 

Però exagero. Ja sé que a Andorra hi viuen més gent que els andorrans. Hi 
ha catalans, espanyols, francesos i portuguesos a dojo , fins a una xifra global de 
població que supera les 50.000 persones. 

L'exageració, però, no era tan grossa com podeu pensar ara. D'aquests habi
tants, la meitat com a mínim no entén el català o no té ganes de ll egi r-lo. De 
manera que és cert que a Andorra hi ha molts més mitjans de comunicació dels 
que semblaria lògic que hi hagués. 

Davant aquest fet, he cregut que podia tenir interès un petit estud i que mirés 
d'aclarir per què existeixen tants mitjans, sobretot quan se sap, com sé i ara sabeu 
vosaltres, que tots, llevat d'un o potser de dos, perden diners. 

Però fem la llista. 

Diaris: 

Setmanaris: 

Emissores: 

Diari d'Andorra 
Informacions Diari 

lnformacionns 
Poble Andorrà 
Correu Andorrà 

Ràdio Nacional 
Ràdio Valira 

Vist el panorama general, podem començar a analitzar els mitjans un per un. 
Intentar de saber per què surten, a qui serveixen, com es financien. No entraré en 
discussions sobre tiratges i vendes, perquè a Andorra no hi ha, fins ara, control 
de difusió i cadascú pot explicar tants cents i milers com li sembli. Donaré unes 
xifres purament subjectives, sense cap base científi ca. Purament intuïtives. 

Metodologia 

Com que les preguntes que pretenc con testar són totes una mica indiscretes, 
no les podia pas plantejar directament a cada un dels propietaris interessats. 
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Tampoc no he volgut fer un trebal l científic, organitzant una enquesta d'ampli abast 
que posés en evidència el que en pensa la gent, dels mitjans. El meu treba ll és un 
treball periodístic. He buscat fonts fi ab les , diverses , contraposades i ben documen
tades. Els he explicat el meu propòsi t i els he demanat que foss in tan sincers com 
els costums propis els pe rmetess in. No gaires fonts. Cin c, pe rò ben triades. Els he 
garan tit l'anonimat i la discreció. 

I què els he preguntat? Doncs, senzillament, de cada mitjà n'he volgut sabe r 
quina tendència políti ca li atribuïen, quins suports econòmics li sabien o li suposa
ven, i, finalment, si el creien prope r al copríncep francès o a la Mitra . 

Els meus enquestats, gent que saben molt bé les coses d'Andorra, han contes
tat com els ha semblat que ho havien de fe r. Alguns han dit poca cosa , d'altres han 
estat més explícits. De les seves respostes contradi ctòries o coinciden ts, penso que 
en pot sortir dibuixat un panorama força fidel a la reali tat. Únicament heu de posar 
en quarantena les opinions referides al Dia ri d'Andorra. Tots els enq uestats sabien 
que parlaven amb mi , i amb mi no tenien anonimat. De manera que, segurament, 
són més favo rabl es del que ca ldria. O potser no. 

22 

DIARI D'ANDORRA 

Primer número: 19 de maig de 1991. 
Periodicitat: diària, llevat dels dilluns. 
Mides : tabloide 41 x 29 cm. 
Tintes: blanc i negre. 
Nombre mitjà de pàgines: 40 
Impressió: ro tativa, a Lleida. 
Tiratge: 3.500 exemplars; la meitat, subscrip tors. 
Preu: 90 pessetes. 

Tendència política 

a) És un diari equilibrat, centrat. S 'hi veu un intent de fer un producte professio
nal més que una arma politica. 
b) Portaveu d'un grup d'opinió força neutral, sense apetències politiques. 
e) Proper al grup del cap de Govern, Òscar Ribas, i potser també al partit po/i
tic /ON {Iniciativa Democràtica Nacional). 
d) Aglutina els pocs andorrans que volen, de veritat, la Constitució de què tot
hom parla. S'utilitza per al llançament personal d'Òscar Ribas i també de Marc 
Vila. 
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Suport econòmic 

a) No hi ha cap grup. Els accionistes intenten fer un diari professional, informatiu. 
b) Al darrere hi ha un conglomerat de gent amb una idea comercial i prou. 
e) Se sosté amb capital del bisbat, encobert. També hi ha el banc Crèdit 
Andorrà. Suport d'Òscar Ribas i de Marc Vila, que rep resenta el bisbe. 
d) L'únic grup que hi ha al darrere és el del diari lleidatà Segre, que n 'és el prin
cipal accionista i l'imprimeix. 
e) Òscar Ribas, Marc Vila i un grup de gent que paguen voluntàriament una 
mena d'impost revolucionari pel bé del país. 

Tendència coprínceps 

a) Equilibrat, amb alguna tendència cap a la Mitra. 
b) Neutral. Decantat, si de cas, cap a la Mitra. 
e) Pro-Mitra, declarat. 
d) Mitra, totalment. 

Tot i descomptar els punts que dóna el fet de jugar a casa, el conjunt de valo
racions és força favorable . El diari és qualificat d'equilibrat, centrat, professional. .. 
Se li reconeix una ce rta independència, tot i que alguns li veuen alguna tendència 
vers el cap de govern (un fill seu és membre del c.onsell d'administració). És l'únic 
al qual es relaciona amb la Constitució. Majoritàriament se' l sonsidera independent 
de grups de pressió, tot i que se'l veu decantat o dependent de la Mitra. En con 
traposició amb París, semb la clara la tendència episcopa l, però no podem ob lidar 
que un dels fundadors és el notari de la Mitra, i això pot fer pensar. 

Puc assegurar que l'editor no està d'acord amb les apreciacions de les fonts. 

INFORMACIONS DIARI 

Primer número: 25 d 'octubre de 1991. 
Periodicitat: diària 
Mides: 34 x 24 cm. 
Tintes: portada amb dos colors plans; interior blanc i negre. 
Nombre mitjà de pàgines: 32. 
Impressió: màquina plana. 
Tiratge: 2.000 exemplars. 
Preu: 90 pessetes. 

Sa Diada Andorrana: Tendències polítiques a Andorra 23 



Tendència política 

a) Vol ésser progressista, amb incursions radicals d 'extrema dreta; populista. 
Ideològicament erràtic. Sovint pamfletari. Afi a Entesa i Progrés d 'Andorra la 

Vella. 
b) Marcat absolutamen t pel grup de Canut, Bartumeu, Ribes Roca (que forma

ven el grup d'EiP a l'anterior legislatura). 
e) Clarament dirigit a favor de Jaume Bartumeu i contra el cap de govern Òscar 

Ri bas. 
d) Entesa i Progrés, sense dubtes. 
e) Busca la rellevància personal del mateix propietari, Paca Ruiz i la politica del 

grup Entesa i Progrés. Progressista i nacionalista, pera mai contra EiP. 

Suport econòmic 

a) Rep ajut directe del grup Ribes Roca. 
b) Finançat pel mateix Paca Ruiz i per Justa Pla, de les empreses Race/. 
e) Ajudat per Bartumeu, Canut, Ramon Fuster, Justa Pla i potser Ribes Roca. 
També hi pot ajudar Jordi Cinca. 
d) Té el finançament d'Entesa i Progrés i de Ribes Roca. 
e) Entesa i Progrés. 

Tendència coprínceps 

a) Pro-francès, amb tacte. 
b) Neutral, agnòstic. 
e) Pro-francès. 
d) Indefinit. Pro-francès conjuntura/ment. 
e) Pro-francès. 

Cal remarca r que l'e ditor d'Informacions Diari és el propi eta ri de la rev ista 
Informacions, la de més tiratge i més arrelament al país . És important remarcar que 

el diari va sortir poc després de néixer el Diari d'Andorra (que el lector compari les 
dates del primers números). Una lectura dels crèdits del diari reve la que ha tin gut 

moltíss ims canv is en la seva redacció. No ha de ixat de sortir mai, ni els diumenges. 
L'ed itor és un important empresari del ram de la publ icitat. Té la pràctica exc lusiva de 

les tanques publ icitàries de tot el país i dels seus accessos. La lec tura de les dades 
recollides sembla indicar que ens trobem davant un mitjà que té un suport econòmic 
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clar i diversificat, però que gira al vo ltant d'un partit o d'unes persones. De tota mane
ra, això no lligaria gaire amb l'ap reciació de qui el veu "ideològicament erràtic", però 
aquesta contrad icció podria explicar-se pels canvis en el personal de la redacció . 
També cal tenir en compte la possibilitat que alguna font hagi relacionat erròniament 
anunciants i aj uts econòmics, però això pot passar en tots els casos.Hi ha una certa 
co incidència a situar el diari cap a la banda del copríncep francès, però amb molta 
més moderació que no passa en el cas del Diari d'Andorra i la Mitra. 

INFORMACIONS 

Primer número: 1976. 
Periodicitat: setmanal. 
Mides: 22,5 x 16 cm. 
Tintes: color i blanc i negre al 50 per cent. 
Nombre mitjà de pàgines: 200, en dos blocs, un dels quals dedicat a televisió. 
Impressió: màquina plana. 
Tiratge: 5.000 exemplars. 
Preu: 200 pessetes. 

Tendència política 

a) Cap tendència. Negoci i prou. És l 'única publicació que compren alguns portu
guesos i la majoria dels immigrats. 
b) És sorribesiana (es refereix a l 'estil de Rosa Marí Sorribes, que n 'és la cap de 
redacció). Abans havia anat a favor d'Òscar Riba s. Sempre va a favor del qui mana. 
e) Cap tendència clara. 
d) Va tenir una època en què era manipulada per Jaume Bartumeu, que és l 'ad
vocat de Paca Ruiz, el propietari de la revista. 
e) Equilibrada. Equànime. 

Suport econòmic 

a) El dels clients i prou. 
b) Comercial i res més. 
e) Es deu als anunciants, dels quals parla bé. 
d) És l 'única publicació que guanya diners. 
e) Els anunciants. 
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Tendencia coprínceps 

a) Més de la Mitra. 
b) Independent. 
e) De la Mitra, a través de Mn. Ramon de Canillo. 
d) Indiferent. 
e) Indiferent. 

Sembla impossible trobar més unanimi ta t. Els molts anys de seguir una mateixa 
línia pesen molt. Certament, Informac ions és una revista sense cap tendència clara 
- fora d'Andorra se la classifica ria com a revista de dretes, en el sentit que sempre 
parl a bé de tothom, i sobretot dels anuncian ts i poss ib les anunciants, i dels qui tenen 
el poder o fan alguna activitat. 

Els seus anuncis classificats han estat mol t útils als immigrats que busquen fe ina 
o pis o volen comprar mobles. 

Té una funció de revista de societat, amb profu sió de fotog rafi es en les quals surt 
tothom. La història d'Andorra dels últims anys, si més no la més evident, no es pot 
conèixer sense la revista Informacions. 
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POBLE ANDORRÀ 

Primer número : És continuador del primer intent de diari del mateix nom. 
Engloba la desapareguda revista Andorra7. Com a diari, desembre de 1974, 
com a setmanari, mantenint la numeració, setembre de 1977. 
Periodicitat : setmanal. 
Mides: 29,5 x 2 1 cm. 
Tintes: majorment en color. 
Nombre mitjà de pàgines: 50. 
Impressió: màquina plana. 
Tiratge: 1.000 exemplars. 
Preu : 200 pessetes. 

Tendència política 

a) És un mitjà de promoció personal d'Higini Cierco. 
b) Serveix les apetències polítiques de la família Cierco. Fidel defensora de les 
idees del Partit Liberal Andorrà (PLA). Contrària a Entesa i Progrés. 
e) Serveix per a les relacions polítiques del grup Cierco. Vel·leïtats con tra Jaume 
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Bartumeu. En d'altres temes, neutral. 
d) Serveix els interessos politics de la família Cierco. També els de la família 
Forné. És una publicació fidel a l 'antiga majoria d'Andorra la Vella: Cerqueda, 
Armengol. Afí al PLA, probablement. 
e) Serveix el grup de Paquito Cerqueda i el PLA; també, Marc Forné. Perquè el 
mateix Cierco no pot tenir aspiracions polítiques. 

Suport econòmic 

a) El grup d 'empreses Cierco. 
b) Cierco i prou. 
e) La Banca Reig i el Banc Agrícol li donen suport econòmic. 
d) Cierco. 
e) Cierco. 

Tendència coprínceps 

a) Equilibri Mitra-francès. 
b) Indiferent. 
e) Mitra. 
d) Mitra. 
e) Francès. 

És l'hereva del primer intent de crear un diari al Principat, que no va reeixir, pro
bablement perquè no era el moment just i potser també perquè va intentar més ésser 
un diari català que andorrà, cosa que està per investigar. 

Poble Andorrà , que ha canviat un parell de vegades de propietari , sembla reflectir 
les idees o servir el grup polític que havia estat la majori a abans de la crisi que va por
tar a la primera autodissol ució vo luntària del Consel l General després d'un any de 
paràlisi política. 

Totes les fonts apunten en la mateixa direcció, encara que ho personifiquin en el 
propietari o en noms propers. 

El grup és ara a l'oposició. 
És l'única publicació que manté unes pàgines en anglès, francès i, ara, portuguès. 

Sembla comptar únicament amb el suport econòmic de les empreses del grup Cierco , 
que li donen publicitat. 

L'equilibri entre els dos coprínceps és total , si ens fi xem en l'equilibri de les respos
tes. 

5a Diada Andorrana: Tendències polítiqties a Andorra 27 



28 

CORREU ANDORRÀ 

Primer número: octubre de 1989. Etapa actual, mantenint la numeració: 14 d'abril 

de 1992. 
Periodicitat: setmanal. 
Mides: 30 x 22 cm. 
Tintes: color i blanc i negre al 50 per cent. 
Nombre mitjà de pàgines: 110, en dos blocs. 
Impressió: màquina plana. 
Tiratge: 1.000 exemplars. 
Preu: 200 pessetes. 

Tendència política 

a) Serveix per a la promoció personal i les ambicions politiques del mateix Antoni 

Cornella. 
b) Cornella ho ha dit clarament: "Tinc el carnet d'Entesa i Progrés". Cal recordar que 
el seu germà va ésser conseller del comú d'Andorra la Vella. 
e) És només una joguina que serveix el narcisisme del seu propietari, que és un 
rebelde sin causa: varia segons d'on bufa el vent. 
d) Variable, sense criteri clar. En algunes èpoques ha donat suport a Òscar Ribas, 
a Pintat ... 
e) És una eina de pressió de Cornella. De vegades dóna suport a Entesa i Progrés. 
Cornella fa el paper d'independent que va fer Eduard Tarragona durant la transició 
espanyola. Busca sobretot la rellevància personal. 

Suport econòmic 

a,b,c,d) Cornella tot sol. 
e) Tot sol. És l'únic dels empresaris de premsa que hi perd diners de debò, sense 
treure 'n cap benefici. 

Tendència coprínceps 

a) Tendència pro-francesa, procurant no molestar la Mitra. 
b) Independent. 
e) Mitra. 
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d) Indefinit. 
e) Variable. De vegades pro-Mitra, de vegades pro-francès. 

El canvi espectacular que Antoni Cornella ha donat a la revista explica moltes de les 
apreciacions. Per primera vegada a Andorra, Correu Andorrà surt al ca rrer amb foto
grafies a tot color, fins i tot a la portada, de models despullades. Ha provocat una inter
venció judicial. També introdueix el castellà en algunes planes. Abans del projecte de 
revista estil Interviu que fa ara, Cornella va anunciar que editaria un tercer diari. Potser 
l'experiència actual és un compàs d'espera, per si es produeix una baixa en el mercat 
prou saturat. 

RÀDIO NACIONAL 

Tendència política 

a) Favorable al govern, però sense estil. 
b) Al servei del poder, però poc professional. 
e) Clarament decantada a favor de Jaume Bartumeu i del seu partit Entesa i Progrés. 
d) Sovint més papistes que el papa, a favor del govern. 
e) Poc útil a ningú. 

Tendència coprínceps 

Bisbe. - Bisbe. - No ho sé. - No contesten. 

La congelació de pressupostos que va patir fa que l'emissora funcioni sota mínims. 
Les apreciacions coincideixen a veure una emissora típica oficial, però sense prou qua
litat per a tenir credibilitat, malgrat que compta amb alguns professionals. 

RÀDIO VALIRA 

Tendència política 

a) Unia molt independent i professional fins que van sortir els diaris; després, 
comercial i prou. 
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b) e) Només comercial. 
d) Com si fos una emissora de fora d'Andorra 
e) Tendència favorable al govern, però amb discreció. 

Suport econòmic 

CASS, sense influir-hi gens. 

Tendència coprínceps 

Tres, Mitra ; dos, no opinen. 

La impressió recollida és que l'emissora ha pati t la sortida dels dos diari s, que 
li trep itgen el cap informatiu -al qual ha renunciat- i part de l publi ci tari. Tècnicament 
és molt moderna i professional. Té, certament, com a soci, la Caixa Andorrana de 
Seguretat Social. 

APÈNDIX 

Tot això potser diu alguna cosa als andorrans que coneixen els noms i les sigles 
que surten en el text. I la majori a deuen estar pensant que m'he deixat ensarronar 
com un passerell , pe rquè tot això que penso have r descobert és el que els inte
ressats volen que sembli. De tota manera, adjunto una relació dels noms citats, amb 
la indicació dels negocis que se' ls coneixen o se'ls atribueixen. Penso que és una 
orientació necessàri a per a entendre l'embolic. 

Òscar Ribas: A més d'ésser el cap de govern, té negocis de banca (Banca 
Reig), tabac (Fills de Julià Re ig - Winston), gasolina, supermercats (accionista de l 
Punt de Trobada) 

Justa Pla: Negocis d'importació i exportació (Racel), cadena de botigues espe
cialitzades en HI-FI , electrònica, fotografia (Imatges, Macro ... ), immobiliàri a, cons
trucció i ob res públiques (TREBISA). 
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Josep Anton Ribes Roca: Gasolina, supe rmercats, import-export ... 

Ramon Canut: Hostaleria (Hotel Canut) , propietari de terrenys. 

Marc i Francesc Forné: Advocats sense interessos econòmics propis. Ll igats 
al grup Cierco i a Paco Espot (immobi liària , propietari de te rrenys, Inversions 
Espot). 

Higini Cierco: Tabac (I ndústries Montanya, Marlboro, Tabacalera), import
export (foto , cinema, vídeo), immob iliària, hostale ria (Hotel Plaza). 

Antoni Cornella: Hostaleria (Hotel Corne lla) , import-export, finances internacio
nals. 

Pius Pujades és periodista, subdirector del Diari d'Andorra. 
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Política i 
ciutadania 

Albert Salvadó 

1 a ciutadania, en el més ampli sentit de la paraula, és la qualitat i drets dels ciuta
U ans. La qual itat, perquè una ciutadan ia ens defineix un entorn, unes fronteres i 
una certa forma de viure i d'ésser dins un determinat tipus de societat. I uns drets, 
perquè tota ciutadania porta al seu darrere uns àmbits d'actuació dels quals el pos
se'ldor de la ciutadania gaudeix. Mentre que la política és una activitat humana opta
tiva que, amb l'ús del dret i del poder que li dóna el concurs o el consentiment de 
grup, pretén exercir una acció que reguli la vida de la comunitat i li reporti bé. Fins 
aquí tenim allò que podem trobar si posem els nostres ulls damunt d'un diccionari. 

Sota aquestes definicions , no és gens estrany que l'un i l'altre concepte es trob in 
lligats de bell antuvi, puix que la ciutadan ia atorga els drets que permeten exercir o 
no la política. Si més no , la política activa. Nogensmenys , la ciutadania l'hem de con
templar sota el punt de vista més general, i això significa drets de tota mena. 
Fonamentalment: socials, econòmics i polítics . Socials quan permeten gaudir dels 
avantatges socials que atorga el país, econòmics quan signifiquen la possibilitat d'es
tablir negocis i ésser propietari s, i polítics quan permeten d'accedir als càrrecs públics 
i participar en la tasca de prendre decisions de cara a configurar el tipus de societat 
que es desitja.Atès que els drets socials són ja a l'abast de qualsevol persona resi
dent a Andorra, els deixarem de banda. L'accés a la seguretat social, a l'educació, a 
la pràctica dels esports per part dels infants ... és prou ampli i conegut. 

Pel que fa als drets econòmics, també es troben sota una regulació que permGt 
l'accés a qui porta un determinat nombre d'anys al país. Per aquesta raó tampoc no 
entren dins l'abast d'aquesta ponència. 

I entrarem en el terreny que dóna lloc al títol i que representa la vida pol ítica del 
nostre país. 
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Abans d'entrar-hi de ple, cal dir dues paraules sobre la ciutadania en general i el 
seu paper en la històri a, perquè de tothom és prou coneguda la importància que els 
romans atorgaven a la ciutadania que representava el grau més alt a què podia aspi
rar tota persona que trepitgés les terres de l'imperi. I no hem pas d'ob lidar que el dret 
andorrà es basa directament en el dret romà. 

També és cert que al llarg de la històri a la paraula ciutadÈt ha merescut un res

pecte perquè va lligada als drets de la persona i confereix l'autoritat de qui vota i pot, 
amb el seu vot, atorgar la confiança a un dirigent o bé a un altre. 

De fet , el terme ciutadà assoleix una importància cabdal durant la revolució fran
cesa, en la qual la gent deixa d'ésser senyora i senyor i es conve rteix en la ciutada
na o el ciutadà, malgrat que en aquest cas té un doble sentit : d'una banda , l'asso li
ment dels drets per part de la població i la fi d'una situació de privilegis per a la noble
sa, i, d'altra banda, la igualtat de tots els components de la societat. De manera qu e, 
amb el pas dels anys, es retroba el sentit de la ciutadania i es recupera la força ani
velladora del terme. Tots els ciutadans són iguals davant la llei. D'aquí ve la importàn
cia d'ésser ciutadà, que és tant com parlar de posseir una nac ionalitat i els drets que 
aquesta comporta. 

I és darrerament, amb tots els canvis que s'estan produint i aquells que s'albiren 
en la Comunitat Europea, que la ciutadania adquireix un senti t més ampli i generós. 
Curiosament, una vegada més retorn em als inicis, perquè qualsevol ciutadà de 
l'Imperi romà era ciutadà de Roma. Tal vegada s'haurà de començar a parlar dels ciu
tadans de la Comunitat Europea producte de la nova ciutadania que surt de l'esperit 
de Maastricht , ja que aquests acords permeten que qualsevol ci utadà de la Comunitat 
pugui votar en les eleccions municipals i accedir als llocs de poder dels ajuntaments. 
És, sens dubte, un canvi important , malgrat que aquesta llei no representi una nove
tat, puix que ja és en vigor a diversos pa1sos i, fins i tot , hi ha Estats que permeten 
d'accedir als llocs de poder, no tan sols dels municipis, sinó de la nac ió, a persones 
residents que no disposen de la ciutadania del propi país. 

Per tant, la ciutadania ha estat i encara és la que permet i condiciona l'accés a la 
política. 

Dos anys enrere, en aquest mateix lloc, em va tocar parlar del tema de la identi
tat nac ional , sempre referida a Andorra , i no hem de perdre de vista que la ciutada
nia va lligada també al terme identitat nacional. Un país el fan els seus ciutadans. La 
idiosincràsia d'un país és la resultant de les idiosincràsies dels seus habitants, dels 
seus ciutadans, que són, en definitiva, els artífexs de la seva històri a i de la seva 
manera de fer, de pensar i de sentir. 

Aquí , en aquestes jornades , difícilment es podrà arribar a conclusions và lides, ja 
que el tema és prou ampli, delicat i complex de manegar. Per tant, més que conc lu
sions definitives, que no n'hi ha - o, si més no, jo les desconec- , ens haurem de con
formar amb plantejar preguntes i debatre-les, sense ànim d'assentar càtedra i sí amb 
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l'interès de reflexionar i avançar un xic més. 
Només que dediquem uns minuts a pensar, ens adonarem que les normes de 

Maastricht són perfectament ap licables dins un entorn de dimensions generoses, per
què la diluc ió de ciutadanies permet que cap grup no assoleixi la integritat del poder 
i ofegui la història de les diverses comunitats. Però , es podria ap licar a un entorn com 
Andorra? La resposta no és evident i cal no perdre de vista que les cond icions del 
petit Principat i el desenvolupament econòmic accelerat dels darrers anys ens ha dut 
a una situació de desequilibri entre la població autòctona i la població immigrant, fent 
que els andorrans no siguem en el present la comunitat majoritària, si ens referim a 
la quantitat de persones. Sota aquestes circumstàncies, pensar en l'accés de ls resi
dents als llocs de poder es fa prou difícil . 

Les estadístiques són prou eloqüents: En el Recull estadistic general de la pobla
ció d'Andorra de l'any 1990 de la conselleri a de Treball i Benestar Social, lleg im , a la 
pàgina 8, que S. Llobet en el seu llibre El medi i la vida a Andorra fa referència al fet 
que l'any 1944 la població de les Valls era de 5.29 1 habitants. Avui ultrapassem els 
50.000 habitants. És a dir , hem multiplicat per 1 O la poblac ió de fa menys de 50 anys. 
I, segons aquestes mateixes estadístiques, la població andorrana representa, l'any 
1990, el 24 per cent del total. 

En aquestes condicions, cal estudiar acuradament el significat del terme ciutada
nia i del terme política i veure quines implicacions pot tenir el fet de canviar els drets 
d'accés a l'una i a l'altra . 

D'a ltra banda , si tenim en compte que unes normes laxes per a atorgar la nacio
nal itat andorrana poden produir el mateix efecte , cal pensar que la generositat d'avui 
pot esdevenir el fracàs de demà, segons quins siguin els objectius que ens fixem de 
cara al futur del Principat. 

Una pregunta, però, plana damunt els nostres caps: com assolirem una integra
ció d'aquel ls qui veritablement volen integrar-se en la nostra comunitat? Ho podrem 
fe r sense atorgar una ciutadania o bé un mínim de drets que siguin atractius? Sense 
que obtinguin uns drets diferencia ls que els permetin senti r-se més a prop? Bé ha 
d'existir un fet que diferenciï aquells qui vénen amb la intenció de retornar al seu lloc 
d'o ri gen dels qui vo len crear un a llar i fer-hi arrels i que accepten els costums i el 
tarannà del país i se'ls fan seus. 

Des de no res, que poden preconitzar les posicions més conservadores, fins al 
tot, que poden preconitzar les postures més revolucionàries, hi ha un ventall prou 
ampli que ens ha de permetre trobar el just equilibri i oferir aquest fet diferenciador i 
atractiu que fa que una persona s' integri dins els costums i la cu ltura d'un país, en 
aquest cas, Andorra. Maastricht ens pot servir de referència per a poder cercar solu
cions al problema de l'a rrelament, però també pot passar que els seus postulats 
siguin impossibles d'apl icar en l'entorn andorrà. Seria una solució permetre que, en 
certes condicions, els residents poguessin accedi r a certs llocs pol ítics? Què repre-
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sentari a això per al nostre país? lla pregunta que segueix: Quines l1an d'ésser aques

tes condicions, si arribem a aquesta conclusió? I, si anem un xic més lluny, no podem 

oblidar aquells que anomenem "nats a Andorra". És a dir, gent que han nascut a An

dorra, però que no gaudeixen de la nacional itat andorrana per imperatius legals i que 

el mateix any 1990 representaven el 30 ,7 per cent de l tota l de les persones que 

havien nascut a Andorra. 

Totes aquestes dades són públiques i no estem desvelant cap gran secre t, i, a 

més a més, representen una realitat present. I encara existeix una altra realitat que 

persisteix des de fa força temps. És el tema de la doble nacionalitat. És clar que és 

senzi ll dir que qui adquireixi la ciutadania andorrana ha d'abandonar la ciutadania del 

país d'ori gen, però ja no és tan simple l'ap licació d'aquest principi. I no ho és per diver

ses raons. 
La primera raó és que el país d'origen no fa res per regular aquest fet, del qual 

no en fa ni cas. La segona raó és que si la persona en qüesti ó, per la raó que sigui, 

retorna al seu país d'o ri gen, vo l continuar gaudint dels avantatges que li atorga la 

seva doble ciutadania. I la tercera és que en un bon grapat de casos aquestes per

sones no se senten prou integrades i la possessió d'un passaport andorrà és con

templada com un afegit i no pas com una substitució. 

Davant d'aquests fets, ca l pensar quina ha d'ésser la nostra actuació. O bé ens 

dediquem a la persecució de la doble nacional itat, o bé oferim un atractiu prou inte

ressant que faci decantar la balança cap al nostre costat. 

Si ens dediquem a la persecuc ió, la pregunta és: com? Amb quines armes i amb 

quin suport? 
Si volem oferir un atractiu prou interessant, només se'ns pot acudir de signar pac

tes amb els nostres veïns -en aquest cas la Comunitat Europea i no tan sols els veïns 

immediats: Espanya i França- per tal d'atorgar el màxim de drets als nostres ciuta

dans. Però això comporta contrapartides , i ja som altre cop en el punt de partida i 

amb l'ombra de l'esperi t de Maastricht al damunt. 

Com podem veure, la so lució no sembla pas immediata ni evident i, ben segur, 

haurà de passar per un punt d'equi li bri. 

Recordem que la política va lligada al poder i que el poder és la facultat de deci

dir i de fer, sempre cercant el bé de la comunitat, si és que no desvirtuem els verita

bles sentits de manar i de dirigir i ens pensem que manar és fer i desfer segons la 

pròpia conveniència. I recordem que la Comunitat Europea camina cap a un indret 

que persegueix la plena integració de tots els seus habitants, el trencament de tota 

classe de frontera i la unió total , malgrat que tots sabem que la unió total és una fita 

de difíci l assoliment: Maqu iavel parlava de veritable unió quan és una un ió de llen

gua, de re ligió, d'història i de cultura, men tre que la Comunitat Europea és un mosaic 

de llengües, de religions, d'històri es particulars i de cultures ben diverses. No ho 

tenen gens senzill i el procés s'albira llarg i costós, malgrat tots els avenços assolits 
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als darrers anys. 
An em els andorrans en el mateix sentit? Volem una integració pl ena a la 

Comunitat Europea? Fixeu-vos que no parlo d'Europa, sinó de la Comunitat Europea , 
perquè tinc ben clar que Andorra es troba dins Europa i ningú no té la potestat d'en
cunyar co m a propi e l nom del continent, a menys que sigui tot el continent. 
Ciutadania i política és una història d'equilibri. La política atorga el poder, però la ciu
tadania atorga el dret a exerci r el poder. L'un regula l'altre i l'altre estira el primer. 

De fet, la ciutadania és el ple dret d'exercir el poder, però de nivells de poder n'hi 
ha diversos, que representen els graons de l'escala . El poder comença a partir del 
vot i acaba amb l'ocupació d'un càrrec. Per tant , la integració pot fer-se a part ir del 
vot. Però, atenció, perquè el vot té més poder d'allò que habitualment ens imaginem. 
El vot decideix qui ocupa un càrrec o no. I el vot s'obté a parti r de les promeses elec
torals. Prom eses que, si no es compleixen , condicionaran el nou vot en les properes 
eleccions. Els po lítics en saben prou d'aquestes coses. I els electors també. 

Tot sistema és bo mentre no s'assoleix el nivell de picaresca que el converteix en 
un entrebanc, mentre no entra en situac ió de vic i. Llavors quan, ja s'ha viciat, esde
vé obsolet i s'ha de canviar. És aquí on radica la veritable dificultat de disseny d'un 
sistema que pugui durar: a trobar aquel l equilibri que no permet l'entrada en joc de la 
picaresca. Si més no, fins a l'extrem de viciar-ho i que esdevin gui inútil . 

Una veritable política d'integració ha de tenir ben present que qui arriba ha de res
pectar allò que troba i ésser conscient d'aquest respecte. I aquest ésser-ne conscient 
és la part més interessant. No fa pas gaires dies que vaig ésser tes timoni d'un comen
tari que n'hi havia per a llogar-hi cadires. Dues senyores parlaven a la porta d'un 
magatzem - totes dues castel lanoparlants- i l'una li deia a l'altra: "Parece mentira la 
cantidad de portugueses que hay en Andorra. Pera lo peor es que hablan portuguès, 
y acabaremos hablando todos en portuguès. No debería de estar permtido". Vaig sen
tir la temptació de dir-li : "Senyora, vostès han fet el mateix, però en castellà. Ja era 
hora que prenguessin consciència de la situació que hem hagut de patir nosaltres". 
Però estava plenament convençut que em dirien: "O iga, que no es lo mismo, ¿eh?". 
Per aquesta raó és tan i tan important que qui arriba prengui consciència de la cultu
ra que troba. 

Les cultures evolucionen quan s'interaccionen amb d'a ltres cultures . Aquesta és 
una forma d'evolució prou coneguda, malgrat que n'hi hagi també d'a ltres. Però quan 
la cultura que arriba ofega la que ja existi a, sense produi r evo lució , es tem assistint a 
la mort per asfíxia d'un patrimoni de la humanitat. Per això poder i dret, política i ciu
tadania són dos elements reguladors i preservadors de la cultura, ensems que pe'
meten que les formes es perpetuïn i que la història esdevingui el vehicle a través del 
qual els costums es mantenen I s'enriqueixen. Hi ha un paper que han d'assumir els 
polítics i que és vital. Però tota la responsabilitat no recau damunt les seves espat
lles, perquè la història no l'escriuen tan so ls els polítics . La premsa té quelcom a dir 
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i fer, però tampoc no és l'única que comparteix la responsabilitat amb el govern d'una 
nació. Són els educadors, tema que a Andorra té unes especials carac terístiques , i 
que han de servir per a conscienciar i formar ciutadans. Però, ¿com poden formar 
ci utadans aquel ls qui no tenen la ciutadania andorrana, que fa tot just quatre dies que 
han arribat i que, fins i tot, alguns arriben sense parlar el català, llengua del nostre 
país, i amb la idea que nosaltres som una societat privilegiada que genera enveja? 

Per formar , cal estar format, i la formació comença amb el respecte als altres. Això 
val tant per als estrangers com per als autòctons, perquè si volem integrar qui arriba 
també hem de pensar que la integració comença amb el respecte cap a la persona 
que no té la mateixa ciutadania que nosaltres. I, posats a demanar responsabilitats, 
nosaltres, els ci utadans, sense comptar cap càrrec polític , sense tenir en compte si 
escrivim o no a la premsa ni pensar si ens dediquem o no a la tasca de formar, també 
tenim el nostre feu en aquesta història. Tots hem de contribui r perquè tots formem 
part d'aquesta societat andorrana. Essent els que som -és a dir, 11.000 andorrans- , 
ens podem permetre el luxe de no pensar en aquest tema? 

Les preguntes són damunt la taula i ara cal que procurem trobar les respostes 
més adients i més assenyades de cara a obten ir aquest punt d'equilibri que ens ha 
de permetre evolucionar sense destruir i conservar sense aturar. 

Albert Salvadó és escriptor, director adjunt de la CASS. 
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Apunts per a una 
U· lustració a 
Andorra 

Vicenç Mateu Zamora 

Prolegòmens 

En primer lloc, voldria ag rair la invitació de la Societat Andorrana de Ciències 
per a participar a la Diada Andorrana. Voldria igualment recordar que he vingut a 
títol estrictament personal, no com a políti c. Del que pugui dir, per tant , només jo 
en sóc el responsable. De fet, la meva no és una ponència política. Sl que vo ldria 
puntual itzar, però, que el partit polític IDN , del qual formo part , no és un grup polí
tic d'Escaldes, si nó que és un grup políti c nacional. La meva ponència, doncs , serà 
només pollti ca en la mesura que com a ciutadà a qui afecten , com a tots , els 
assumptes de l'Estat, op ino del que passa i intento participar-hi . Em disposo a par
lar d'una il·lustració a Andorra. Davant l'ambigüitat del tema, començaré per preci
sar allò de què parlaré. No ho faré d'Andorra a l'època de la il ·lustració; avançaré, 
en canv i, la hipòtesi que Andorra pot estar travessant en aquests moments un perí
ode d'il·lustració, o de transició ve rs la modernitat. Provaré de mostrar, dins els 
límits de temps que em permet la ponència, com diversos dels elements que han 
estat propis d'èpoq ues d'il ·lustració són presents avui dia a Andorra. Sé que la histò
ri a no es repeteix i que cada societat, a cada moment històric, és única. Intentaré, 
però, tot defu gint el perill historicista, d'apun tar com es donen avui dia en el nostre 
país reflexions, inquietuds, canvis, transformacions socials , semblants a les que es 
produïren en altres temps i en societats molt diferents en èpoques d'il ·lu stració. 
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Què entenc per il-lustració 

Crec que la il -lustració es pot conceb re de dues maneres diferents. 
Primerament, hom pot referir- se a la li -lustració amb majúscules, identifican t-la 

amb un moment històri c determinat -el Segle de les llums- i en uns països concrets: 
Anglaterra, França i Alemanya. 

Però també es pot entendre per il -lustrac ió determinats períodes històri cs d'o
bertura intel-l ectu al, d'especial tensió ideològica, que acompanyen importants trans
formacions socials, i en què la raó, la discussió i la clarificació intel-lectual ap li cada 
als diferents àmbits de la vida humana han estat els motors principals de ca nvi i 
d'evo lu ció. 

En aques t sentit es pot pa rl ar clarament d'una il -lustrac ió grega al seg le v abans 
de Crist, que va donar lloc a l'esplendor del període clàssic, i que prendré com a 
mode l de referència en certs aspectes i a la qual, per tant, al- ludiré posteri orment. 
Trets bàsics d'aquests períodes se ri en: la confi ança en la raó, un prog rés materi al 
ce rt , una tensió important entre grups i classes socials i els seus respectius inte
ressos i la idea de progrés. 

Al llarg de l'exposició empraré aquest segon sentit d'il -lu stració. Un aclariment. 
L'interès de valorar si Andorra presenta avui dia alguns dels elements propis de la 
il -lustrac ió radicaria en el fet que concebo la il-lustració com la via d'accés a allò que 
Popper anomena societat oberta, tot i saber que amb aquesta expressió llom fa 
refe rència únicament a un ideal d'o rganització social. 

És a a dir, una societat amb separació clara d'a llò religiós i allò civil , sensible a 
la críti ca i a l'a ltern ança en el poder, que sap distin gir entre el que són lleis natu rals 
i el que són convencions socials. Una societat liberal que accepta el lliu re desen
volupament de les idees i de les crítiques . 

Una societat diferenciada, basada en la interdependència i la comunicac ió, edi
fi cada a partir del respecte a l'individu concret, plenament lli u re pe r decidir. En la 
terminologi a de Popper, societat oberta en oposició a societat tancada. Idea l al qual 
tendir, i que es plasma de la manera més concreta i efectiva en les modern es 
democràcies occ identals. Ideal fràgil que ca l mantenir i millorar, mitjà pe r a la con
vivència dels homes. 

Quins són, però, els aspectes que, al meu entendre, poden assenya lar-se en la 
rea litat andorrana avui dia i que pe r comparació al que s'esdev in gué en altres èpo
ques històriques poden donar-nos a entendre que estem pa rl an t o es tem passant 
per un moment d'il ·lustració? 

40 Universitat Ca talana d 1Estiu 1992 



Deu pistes per a parlar d'una il·lustració andorrana 

1. La ciutat ideal. Reflexió sobre quin és el millor dels règims polítics. La 
"Politeia" 

En prim er ll oc, ta refl ex ió sobre ta politeia o constitu ció. Tema clàssic per 
excet.tència de ta fil osofi a política grega. 

Quin és et règim polític ideat per a ta ciutat-estat, per a ta polis? Política ve del 
terme polis, que designava ta ci utat-estat grega. Obviant aquí altres semblances , 
fins i tot ta mida d'Andorra com a Estat és ta mida estàndard mitjana del que eren 
tes antigues ciutats-estat hel·lèniques. 

A Grècia, ets filòsofs s'interrogaren sobre quin era et millor dels règims polítics, 
si ta monarquia, l'oliga rquia o ta democràcia, i teo ritza ren sobre tes poss ibles trans
formacions entre ells. Es preocupa ren perquè l'o rdre social refl ectís ta justícia. 
Debateren l'organització política id ea t. 

Ho feren també, al segle xv111, tes teori es que fonamentaven et poder en et pacte 
social. Avui , assumit et llegat his tòri c de ls avantpassats, ens trobem en aquest 
mateix debat. 

Noves realitats socials i econòmiques ex igeixen noves regles del joc. La refl e
xió política sobre la millor manera d'organitzar la ciutat-estat andorrana, per per
metre l'adaptació de les in stitucions polítiques al nou context econòmic, polític i 
social, tot evitant la substitució d'anti cs mals -i per antics , ja coneguts - per altres de 
nous, és te ma centra l a Andorra. 

Això vo l dir la superació d'un parroq uialisme mal en tès i de la manca de sobira
nia de l poble andorrà; però, ensems, la conjura dels possibles nous pe rill s: dicta
dura dels partits polítics o parroquialisme novament mal entès. 

2. L'imperi de la llei 

"És la llei, el fet de no dependre de res més que de la llei, el que fa l 'home lliu
re", diu Voltaire. Imperi de la llei que neix amb l'Estat de dret. 

Tema central, també, en el pensament grec. "Són les lleis de la ciutat les que 
fan l'home. 'En dir home, el grec entén l'home lliure, per oposició al bàrbar o a l'es
clau. 

L'home lliure deu la seva llibertat a la llei de la polis, de la ciutat-estat. És lliure 
perquè es deu únicament a la llei de la ciutat i així no té altre sobirà. 

És la llei de la ciutat la que el reconeix com a subjecte de drets i el fa com és. 
La subjecció a la ll ei funda el doble principi de llibertat i d' igualtat, bàsic per a la 
democràcia, i a les portes de la qual ens trobem avui nosal tres . 
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3. Vers la majoria d'edat. L'assoliment de la sobirania 

"La il·lustració consisteix en el fet pel qual l'home surt de la minoria d 'edat ", 
assenyala Kant. Sortir de la minori a d'edat, assolir la majoria d'edat , ve' t aci la 
il ·lustració. Per tant, il·lustracions distintes, en èpoques distintes, per a diferents 
pobles al llarg de la història . 

Sortir de la minoria d'edat com a poble és per a Kant ten ir el valor d'esdevenir 
plenament responsabl e, de valer- se amb total autonomia per si mateix, d'alliberar
se del tutelatge. 

El reconeixement de la plena sobirania del poble andorrà és l'assumpció de la 
majori a d'edat , una majori a d'edat que caldrà que sigui no només ve rbal i es 
demostri en el saber fer quotidà, a parti r de l'acceptació del bi nomi llibertat/ res
ponsabilitat. 

4. A Déu el que és de Déu ... 

Un quart element se ri a el procés actual de separació, no exempt de tens ió, 
entre l'àmbit del civil i el del religiós. 

En un ce rt sentit es pot parlar de laYcització, o, si es vol, sense radicalisme, de 
saparació entre l'Esg lésia i l'Estat. 

És també aquest un element present des de sempre en les diferents il·lustra
cions, tant a Grècia com en la il ·lustració del segle xv111. 

5. El fàcil naixement de l'Àgora 

L'apari ció d'espais de debat intel·lectual. En primer lloc, l'apari ció dels mitjans 
de comunicació diaris, als quals em referiré després, pe rò també els mitj ans se t
manals d' informació, la Universitat d'Estiu, la UNED, els debats telev isius quan hi 
ha telev isió, l'anomenat Grup de Debat. 

A la tardor, el debat organitzat pels amics d'IADEE , els quals voldri a felicitar per 
la iniciativa. 

La Societat Andorrana de Ciències té el mèri t d'haver estat una de les prime
res entitats a organitzar aquesta mena de debats. La diada d'avui , amb la seva 
nombrosa assistència, demostra l'interès creixent per aquesta mena d'actes . 

També les ini ciatives privades, com les dels bancs que han propiciat espais 
públics de refl exió. 

Podria parl ar-se, doncs, de la creació d'una ce rta "àgora", fins ara inexistent, 
d'acord amb la ve lla màxima de fer l'andorrà. 
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6. El mitjà és el missatge. L 'aparició de mitjans de comunicació diaris 

Un altre element que cal tenir en compte és l'aparició dels mitjans de comuni
cació diaris, sobretot la premsa escrita , però també la ràdio. I voldria remarca r el 
canvi importan tíss im que l'aparició de la premsa diàri a ha suposat en la vida pol íti 
ca i social del país. 

Val aquí l'exp ressió de Mcluhan que el mitjà és el missatge, és a dir, que, més 
enllà del valor d'informació dels mitjans de comunicació, més enllà d'ésse r mitjan
ce rs entre els electors i els elegits , més enllà del paper de fiscalitzadors , la seva 
importància és la d'estar canviant la manera de fer política , la manera de viu re la 
política , en el sentit que aquesta afecta tota la comunitat. 

Han canviat el ritme polític . Ara és més ràpid . Han canviat el discu rs políti c, que 
s'ha hagut d'adaptar als nous mitjans. Han provocat la necessitat d'una racionalit
zació discu rsiva de les decisions de ls polítics, que molts cops no tenien massa 
explicació racional. 

La presència d'un mitjà d'informació diari ha provocat l'aparició, al cap de poc 
temps, d'un al tre; és aquest també un fet significati u. Cadascun dels diaris , en el 
tractament de la informació, en la seva estructura, en la seva forma de presentar 
les notícies, s'ofereixen com a missatge del que són i del que volen ésser, de mane
res de fer diverses, de l'esperit que an ima els seus propietari s i els in teressos que 
se rveixen. També han impul sat, com s' ha assenyalat abans, l'aparició d'espais de 
debat, on s'ha propiciat que es parl és, que es debatés públicament, cosa que no 
era, o no acostumava a ésse r, el costum a Andorra, si bé els mitjans setmanals d'in
formació ja complien a una altra escala aquesta comesa. 

7. De l 'aristocràcia de la terra a l 'aristocràcia del diner 

La transformació socia l, D'una banda, per la substi tució progressiva en les esfe
res de poder de la classe terratinent o del pode r de la terra pel pode r come rcia l. 
D'a ltra banda, per l'apari ció d'una classe mitj ana vincu lada a un nou ti pus d'ando
rrans, andorrans de primera generació, molts d'e lls assa lariats, que modifica de 
fo rma dete rminant la composició de l'espectre dels qui tenen drets polítics . 

B. L'aparició del discurs sobre l'interès general. L'interès general no és (no 
hauria d'ésser) la simple suma dels interessos particulars 

Sembla iniciar-se, per bé que encara de manera fràgil, un discurs de reivind ica
ció de l'interès general, concebut no com la simple suma de ls interessos particu-
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lars. Segurament, perquè ten im al damunt una crisi econòmica, per necessitat, per 

l'ev ident deteriorament del medi natu ral i la qualitat de vida. La idea que l'interès 

genera l és la suma dels interessos particulars comença a deixar pas a un nou dis

curs d'entendre l'interès general com la concertació d'interessos individuals o de 

grup , potser contraposats. Frases com "si abans ho fèiem d'aquesta manera , per 

què no ho podem continuar fent", o "si tu has fet malbé allò, per què ara no ho puc 

fer malbé jo", són raonaments que comencen a ésser contestats cada cop amb més 

força. 

9. Panem, circem i progrés 

L'ideal de progrés. Vigència de l'ideal de progrés, de l'ideal il·lustra t de prog rés, 

reivindicat com la via que ens portarà de més i millor, sense que se sàpiga massa 

bé de què més i millor. Perq uè aques t és un prog rés molt poc definit. 

El fet que el prog rés és un ideal a Andorra , és clar si hom analitza breument els 

noms que es donaven a si mateixos els grups que es presentaven a les eleccions 

generals passad es. Gairebé tots són alguna cosa, i progrés. Tots prog ressistes. 

Tots prog ressant. Progressos en ce rts casos com a mínim curiosos, en d'a ltres ben 

discutibles. 
Hi ha la idea que cal prog ressar, potser la con fiança que el prog rés arreglarà 

més coses de les que realment pot arreglar. Nascut és el credo del prog rés, amb 

els seus profetes i els seus cecs creien ts i seguidors. 

10. Vertebració civil. De l'oposició dels clans a la vertebració politica per 

la defensa d 'interessos 

El darrer element d'il·lustració que voldria assenyalar és el fet de la vertebració 

políti ca en el context general d'una vertebració civil. Se n'ha dit ja alguna cosa. 

Estem en un moment de pas de clans a partits polítics. Del "nosaltres units contra 

aquell o aquells", de la pertinença a un clan o a una familia, estem passan t a la 

constitució de partits amb ideolog ia, una ideolog ia més o menys determin ada. 

Potser passem, per la pròpia evolu ció de la societa t andorrana, de la defensa polí

tica d'interessos individuals, pròpia d'una socie tat reduïda, a la diferència d' interes

sos de classe . 
Es dóna, a més, per primer cop l'a firmació sense eufemismes dels partits com 

a partits polítics , en els seus noms per exemple, i també en la legalització, en el fet 

que es dotin d'uns estatuts, d'una estructura democràti ca, etc. També pel fet de la 

seva permanència més en ll à de la conjuntu m electoral. Fins ara els gru ps només 
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tenien vida durant els quinze dies anteriors a les eleccions i paradoxalment acaba
ven la feina en haver aconseguit co J.Jocar els "seus" càrrecs a proveir. Avui 
comença a no ésser així. Hi ha un seguiment polític continuat, segurament vincu
lat , entre d'altres raons, a l'existència de la premsa. 

Evidentment, la vertebració política anirà de la mà del sistema electoral . El dia 
que hi hagi un al tre sistema electoral hi haurà una altra manera d'haver-hi partits. 
La ve rteb ració nacional , a la qual IDN s'ha volgut avançar per convicció, és a la can
tonada. 

Un paral-lelisme a manera de conclusió 

Aqu ests són els elements que com a hipòtesi he volgut avançar, com a propis 
d'iJ.Justració o d'assumpció dels valors de la modernitat. Per acabar, establiré un 
paraJ.Jelisme entre la ciutat-estat, la polis moderna que és Andorra, i el que van 
ésse r les ciu tats-estat gregues, que van viure la il ·lustració del segle v aC . És clar 
que Andorra es troba en un moment de redefinició a tots els nivells, de redefinició 
política, econòmica i d'identitat, no solament cu ltural, sinó abastant el model de 
país. 

Les ciutats gregues i en concret Atenes van viure en el segle v aC la iJ.Justració. 
La il·lustració del segle v aC donà lloc a l'anomenat segle de Pe ricles. Atenes va 
tenir una gran esplendo r política i comercial. Fou un dels moments suprems quant 
a producció inteJ.Jectual i art ística de la humanitat. S'hi donaren les primeres refl e
xions importants a nivell polític. Malgrat tot, la força dels esdeveniments va superar 
la importància de la reflexió, originada potser a partir d'al lò que era ja in estable i 
anunciava una altra real itat política. Ben aviat, unitats territorials superiors, les 
monarquies heJ.Jenístiques, van venir a superar i a anu J.Jar la unitat bàsica que era 
la ciutat-estat, fonament de la identitat individual i social grega . 

Avui dia pot ésse r aquest també el principal interrogant que té plantejat Andorra: 
com mantenir la vida, la independència, la tradició de la ciutat-estat enmig de rea
litats territorials i estructures de poders superiors. A la meva manera de veure, 
aquest és el més important dels reptes que té plantejats Andorra en els anys a 
venir. 

Vicenç Mateu Zamora és professor, 
membre d'Iniciativa Democràtica Nacional. 
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El perquè d'una 
crisi política 
a Andorra 

S eria molt curt d'explicar, però potser seria difícil d'entendre si només es diu en 
una frase que ja s'ha sentit en boca d'altres persones: el parroquialisme mal 

entès . 
Aquesta crec que és la més greu de les plagues del nostre país. 
Intentaré explicar el meu punt de vista, i vull fer constar que la meva exposició 

no és una críti ca a cap persona en particular, sinó que intento fer una críti ca al sis
tema, que crec que és dolent, o que simplement no existeix. 

La cri si política que va viure Andorra l'any 1991 fou deguda en una gran part a 
aquest tipus de pa rroqu ialisme. Només cal examinar les declaracions de dos con
sel lers de di ferents parròquies que en aq uell moment varen deixar de donar suport 
al Govern. El primer va dir que si es presentava un candidat de la seva parròquia 
el votaria , i no feia cap referència a si aquesta pe rsona estava més o menys capa
citada que altres candidats. Un altre d'aquests consellers, en la sessió del 7 de 
novembre de 1991, va recordar al cap de Govern en cinc punts els motius pels 
quals va deixar de donar-l i confiança, i en tots cincs punts s'hi veu el caràcter pura
ment parroquialista d'un conseller general que, com ja he dit alguna vegada, s'hau
ri a de canviar de nom pel de consel ler parroquiai.A parer meu, l'anàlisi que podem 
fer de la crisi política és que no va començar el 15 de febrer de 1991 i no va aca
bar el 30 de gener de 1992, si nó que ve de fa molt més temps i encara continua, i 
que si no s'hi troben solucions destruirà el nostre país. 

Fins fa pocs anys els diri gents polítics d'aquest país veien la nostra societat com 
si d'un negoci es tractés, i aix í anaven fen t. Podem o no estar d'acord en aquel la 
manera de fer, però almenys tenien una manera d'actuar. 

Actualment, diuen que es volen canviar moltes coses , pe rò els canv is que hem 
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tingut fin s ara han estat ben pocs, per no dir cap. 

Fins ara a tot arreu del món es podia parla r de política d'esquerra o de dreta, 

però avui que tots els sistemes estan desarticulats és molt més difícil fer previsions, 

ja que els socialistes governen amb idees capitalistes o els demòcrates americans 

presenten un programa republicà, per exemple, i es torna a haver de confiar en la 

persona ella mateixa com a tal i no com el que representa políti cament. Però , per 

poder treballar, ca l assen tar les bases del que es vol fer i els programes s'han de 

treballar abans de l'e lecció i no posteriorment. Com vaig manifesta r durant la cam

panya electoral del mes d'abril , tots deien el mateix, però actuaran en conseqüèn

cia? 
Avui Andorra políticament necessita trencar motl les i respecto molt les persones 

que volen conse rvar la parròquia, però aquesta s'ha de conservar des dels comuns, 

que són els nuclis de les parròquies que la Constitució ha d'enfortir i no debi litar, 

segons es desprèn d'algunes propostes. 

El Consell General , a fi de conservar el seu ca ràcter de general, ha d'ésser ele

git a tot el país com una sola circumscripció. Això no vo l dir que acabarem amb tots 

els problemes; estic convençu t que durant els primers anys serà pitjor, ja que no hi 

ha classe política a nivell nacional, perquè fins ara la política s'ha fet pe r guanyar 

les eleccions i aques tes es guanyen a la parròquia. Així, els primers anys les correc

cions i les crítiques contra Andorra la Vella i Escaldes segurament hauran d'ésse r 

molt fortes, perquè els pot costar entend re que han estat elegits amb ca ràcter nacio

nal i no parroquia l. 
Pel que fa als partits políti cs de ca ràcte r nacional que han de formar-se, espe

ro que mol t aviat comenci n a treba llar, ja que fin s ara hi ha hagut moltes paraules 

però pocs fets, segurament pel fet que els vots enca ra es busquen a la parròquia. 

Però la gent que defensa aquest camí ja hauria de treballar en aquest sentit i no 

només parlar, els uns , de cara a la galeria per poder recol lir vots dels seus parro

quians a l'hora de les eleccions a Andorra i a Escaldes , i els altres que no diuen res 

per por de perdre vots a les altres pa rròquies. 
Crec sin ce rament! que els consellers generals del nostre país haurien de deixar 

de pensar primer en ells, després en el seu grup electora l i segu idament en la parrò

quia, i comença r a pensar en el país, seguidament en el país i sempre en el país. 

Per això crec que el model de polític que necessita Andorra -com tots els paisos

és el de la persona altruista que deixa de costat els egoismes pa rsonals, partidis

tes o parroquials. A aquesta manera de fer política, en anglès se'n diu headwing, 

és a dir, per damunt dels partits. Si Jesucrist hagués de fer la definició en di ri a regne 

del cel a la terra. 
Per acabar, podríem dir que un moti u molt importan t de la crisi política és la 

manca de classe política en genera l. 
Una de les ca racterístiqu es dels partits ha d'ésser el ve rd , perquè la gent està 
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preocupada per la pol·lució del món , que pot afectar la seva salut o la dels seus. 
Però molts són ecologistes només a l'hora de buscar suport. I potser no només es 
tracta de cuidar gossos abandonats, quan veiem el que passa en països com els 
de la banya d'Àfrica, on milions de persones estan a punt de morir. Per això crec 
que hem de ser també més oberts al món i creure que si el món funciona serà molt 
difícil que el meu país no funcioni , que si el meu país funciona difícilment no anirà 
bé el meu poble , i si aquest va bé la meva família estarà bé i també hi estaré jo, i 
no fer a l'inrevés com diu aquel la frase famosa: "Tip jo, tip tothom". 

Llurs Babi és ex-conseller general, secretari del comú d'Ordino. 
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L'economia 
d'Andorra 

P er entendre millor la situació econòmica del nostre Principat, primer de tot cal 
que ens remuntem vers el passat, mil dos-cents anys en rere, al segle IX . En 

aquell moment es començaven a estab li r les bases econòmiques i jurídiques del 
camp ando rrà, que durant més d'un mil-lenni ha estat el pilar de la nostra econo
mia. 

La descripció exhaustiva d'aquest procés és una feina àrdu a i feixuga fins i tot 
per als estudiosos de la història medieval , a causa de la manca de documentació. 

Des de l'assentament i la independència dels comtes d'Urgell en relació amb els 
reis francs, al seg le x, i la donació per part del comte Ermengol VI de les nostres 
terres a l'esglés ia d'Urgell , al segle x11, fins a la signatura dels Pariatges (1278 i 
1288), passaren tres-cents cinquanta anys de lluites política-relig ioses pel control 
econòmic de les terres del Principat. 

Diferents documents, com ara de venda, permuta, testaments i donacions , fan 
menció d'uns conreus que són els mateixos d'avui , tret de la vinya . La població 
oscil -lava entre 1.900 i 2.500 hab itants, segons les Concòrdies dels homes 
d'Andorra amb el bisbe i els canonges de la Seu, els anys 11 62 i 1176. 

El Consell de la Terra, creat el 1419, faculta els ando rrans tant a aplegar-se per 
fer lleis, decrets i acords com a decidir les fun cions pròpies d'un govern quant a 
finances, ensenyament i d'altres . Aquesta dicotomia ha perdurat fins avu i. 

Entre els segles xv11 i XIX, les estructures de la societat feudal desemboquen en 
el domini de la terra per part d'unes quantes famíli es. D'altra banda, són notables 
la concess ió i la confirmació de pri vi legis atorgats als andorrans tant de l costat 
francès com de l'espanyol. Privi legis que el nostre Consell defensava quan eren vio
lats. Citem, per exemp le, el 16 de maig de 1756, Pere Fiter i Rosse ll , apoderat del 

Sa Diada Andorrana: lendències polítiques a Andorra 51 



Conse ll de les Vall s, requerint Mariana Costa Fredas , batl le i regidor de la vila 

d'Ossó, pe rquè tornés el ral que havia cob rat pel pas de caval ls i mules. La reques

ta es basava en el decret de la Re ial Audiència de Barcelona del 5 de juliol de 17 43, 

segons el qual "/os bayles de las vil/as e Jugares de este Principado por donde tran

sitaren los vecinos y natura/es del val/e de Andorra con sus ganados mufares y 

cabal/ares nacidos y criados en otro val/e no impidan ni embarazen a los suplican

tes el lib re pa so de otros gana dos sin llevaries por esta razón can tidad ni cosa algu

na, y si tuvieren los expresados bayles en sus respectivos distritos algun derecho 

por razón del expresado transito te presenten a la Real Audiencia con su justifica

ción, por lo que se tomara la providencia conveniente para que no se les perjudi

que en éf'. 
Sobre una estructura econòmica de base totalment agrícola, apare ix amb forta 

intensitat la indústria tèxti l i del ferro, sota el control de les grans famíl ies. En un 

document de la família Plandolit, datat el 24 de maig de 1816, podem llegir: "se ha 

convingut i ajustat amb Jaume Auger lo arrendament de les 2 fargues de Ordino i 

Serrat per 2 anys, so és de 181 7 i 1818, per los preus a saber la de Ordino 3.400 

lliures i la del Serrat per 1.00 lliures cada an"f' . La darrera fa rga la van tanca r el 

1891. 
Arran d'aquestes indústries van aparèixer els ofi cis relacionats, entre d'a ltres el 

ferrer, el clavetaire , el teixidor, el paraire. Fins als anys trenta del nostre segle la 

nostra economia es pot qualificar de tancada i de subsistència, de base agrícola i 

ramadera . La indústria del ferro i el tèxt il no van comportar cap evolució. 

A partir d'aquesta dècada s'assenten les bases econòmiques que pe rmeten l'o

bertura del nostre país a l'exteri or. Podem citar: 

- l'e lectrifi cació del país amb la concessió de FHASA l'a ny 1929; 
- la instal-lació de telèfons per part de FHASA mateix , ampl iada posteri orment 

pel M.l. Consell General; 
- l'establiment de la banca el 31 de desembre de 1930; 
- l'acabament de les carreteres Andorra-França l'any 1933 i Andorra-Ordino l'any 

1934, que culminava el primer eix de comunicacions amb l'ex terior; 
- l'establiment de correus francesos i espanyols els anys 1928 i 1931; 
- l'inici de les emissions de Ràdio Andorra l'any 1935, exportadora del nostre 

Principat a través de les ones, des de Danzig fin s a Varsòvia i el nord d'Àfri ca. 

Dos fets molt importants són la guerra civil espanyola (1 936-1939) i la segona 
guerra mundial (1949-1945) , que van provocar un increment cons ider·able de l'acti
vi tat comercial. Un altre fet no menys important fou el decret sobre societats amb 
participació estrangera , que va marcar l'obertura legal del nostre sistema econòmic 
a l'exterio r. 
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La falta de matèries primeres que permetin el desenvolupament d'una economia 

productiva i la petita dimensió del nostre territori, fan que la nostra economia s'es

pecia litzi en la captació i el transvasament dels excedents productius dels altres paï

sos . I tot això afavorit per una legislació políticament adequada. 

Coincidint amb la majoria de les economies occidentals, a partir dels anys cin

quanta té lloc l'arrencada , i du ran t els vu itanta s'han assolit uns nivells econòmics i 

de benestar equiparables a qualsevol dels països del nostre continent. 

Des d aleshores es pot constatar una ràpida expansió de l'economia andorrana, 

afavorida per un conjunt de situacions favorables: Andorra, podem dir, està en el 

lloc i el moment oportuns. 
Són molts els factors que contribueixen a aquesta expansió provocada per la 

gran demanda exteri or. Entre d'altres, podem citar: 

- el creixement de la renda als països veïns, sobretot a Espanya; 

- el boom turístic i la massi fi cació de les vacances a escala internacional ; 

- la popularització de les vacances; 
- la "compra barata", etc. 

Per poder satisfer aquesta gran demanda, sobretot en el comerç, hem de recó

rrer a un gran volum d'importacions, no solament de productes comunitaris, sinó 

d'a ltres pa1sos , especia lment de l'Extrem Orient, dels quals hi ha una forta deman

da. 
Les quotes d'importació au toritzades per les vegueries francesa i episcopal no 

haurien bastat per a satisfer la demanda. Unes quotes que moltes vegades no ana

ven a parar a mans de persones involucrades en el comerç, i també llargament limi

tades per les quantitats . 
Mentrestant es produeix un afrancesament dels productes - "conversió dels pro

ductes en lliure pràctica "-, amb el benentès del pagament de ls drets de duana a 

França i alh ora l'impost sobre el consum andorrà. 
L'especialització de la nostra economia en la captació i el transvasament dels 

excedents productius dels altres països provoca una dependència de l'ex terior i 

està subjecta a una sèrie de perills que no hem d'oblidar, com poden ésser, entre 

d'a ltres , canvis en la conjuntura econòmica dels pa·lsos veïns o crisis polítiques 

greus. 
L'experi ència ja la tenim , per exemple durant els anys 50 i 53. El govern francès 

va imposa r mesures buroc ràtiques dissuasives per frenar l'accés "de turistes com

pradors francesos entrant pel Pas de la Casa ", a conseqüència de la negativa del 

Consell General a acceptar la instal ·lació en territori andorrà d'una segona emisso

ra de ràdio. 
A les acaball es dels anys cinquanta el tan ca ment de la frontera espanyo la 
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durant nou mesos va provocar una forta depressió en la nostr·a economia i un gran 
malestar a tot el país. 

Al començament dels seixanta, un incident va tornar a posar en evidència la fra
gilitat de la nostra economia i la seva dependència dels paisos veins , França i 
Espanya. Es va restringir el pas de la frontera del riu Runer, tot i que no eren ando
rrans els individus que van cremar la bandera espanyola a la plaça de braus, durant 
un festival de música. 

Diuen que la cris i es va arreglar amb la trobada casual entr·e el nostre síndic 
general i el generalisimo Franco a la llotj a de l camp del Barça. 

Tampoc no ens vam escapar de la influència de la crisi del petroli durant els 
anys setanta. A més, es pot dir que n'estàvem patint les conseqüències quan, l'any 
82, uns forts aiguats van provocar una destrucció d'edificis i comerços que va cau
sa r perjudicis greus a la nostra economia . 

D'aquesta manera arribem a la signatura , el 14 de desembre de 1989, de l'a
cord comercial entre el Principat d'Andorra i la CEE. L'acord va substituir-ne de bila
terals i d'altres en vigor des del 1867 amb els paisos veins i va establir un marc de 
relacions come rcials entre la Comunitat Europea i el nostre Principat. 

No cal dir la importància que tindrà el desenvolupament d'aquest acord per al 
nostre futur econòmic. Ana litzant-ne el contingu t, bàsicament hi ve iem la creació, 
amb caràcter general, d'una unió duanera entre Andorra i la Comunitat, tret dels 
productes ag rícoles. 

Ai xò vo l dir que els productes industrials d'origen i amb destinació a Andorra 
hauran de sati sfer els principis i els acords comercials de la Comunitat. Qualsevol 
producte originari d'un país de la unió duanera pot circu lar i ésse r comercialitzat lliu
rement a tota la unió , i els productes de països tercers accedeixen al mateix mer
cat satisfent els mateixos requisits . 

D'altra banda, els productes agrícoles transformats pels països comuni ta ri s a 
Andorra seran bene fi ciats per la sup ressió del dret fi x (ad valorem) que grava 
aquestes importacions com unitàries d'acord amb la política agríco la de la 
Comunitat. 

La Comunitat permet a qualsevol viatger procedent d'Andorra l'entrada de mer
cade ries per va lor triple del que és permès a via tgers de països tercers, amb una 
limitació en alguns productes com ara alcohols, pe rfums i tabacs. 

Finalment, cal destacar la rel levància de la recuperació parcial del TEC per part 
del govern andorrà. 

Tot això representa, sens dubte, una perspectiva optimista i noves oportun itats 
per al futur comerç andorrà. 

El sector comercial , un dels pi lars més forts de la nostra economia, comença a 
sen tir - i l'anirà sentin t cada vegada més- l'impacte de la plena integrac ió 
d'Espanya a la Comunitat Europea prevista per al gener de 1993, que comportarà 
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la desaparició de les barreres aranzelàries. L'avantatge andorrà quant als preus, en 
comparació amb d'altres països i especialment amb Espanya, dependrà solament 
de qüestions fiscals. 

Ai xò ens confirma encara més que tant els agents econòmics com el mateix 
govern andorrà hem de mirar junts no solament a l'exteri or, sinó també a l'interior 
del país, per tal de desenvolupar nous sectors econòmics: des de la indústria amb 
un fort valor afegit fins a nous serveis , com ara exposicions, congressos, medici na 
i salur(a Suïssa La Prairie, a Itàlia Messegué) , venda per correu, bancs de dades, 
etc. 

Els actuals rumors insistents de crisi i recessió fan trontollar els agents econò
mics del país, que, a més, estan inquiets per l'evolució política que vivim en aquests 
moments, amb la posada en pràctica dels acords amb la Comunitat i, naturalment, 
les regles de joc que s'estan gestant amb la futura Constitució. 

Cal remarcar que tant el Conse ll General com el Govern han encomanat a tèc
nics la confecció de plans de desenvolupament, com ara , per citar-n e alguns, l'es
tructura i perspectiva de l'economia andorrana (1 985) , el pla de desenvolupament 
turísti c Prognos (1983) i el pla de màrqueting THR (1990) . 

Fins ara, el creixement espectacu lar de l'economia andorrana ens ha permès el 
manteniment d'un règim fiscal avantatjós: els ingressos per l'Impost de Consum a 
l'entrada de les mercaderies eren suficients per a pagar la funció pública , fer i man 
tenir ca rreteres i altres funcions i construccions esportives. 

Aquesta inèrcia de despesa no frenada a temps ha produït un dèficit púb lic difí
cil d'eixugar amb els ingressos típics. Per afrontar un dèficit púb lic creixent , semb la 
necessari recó rrer a algun nou tipus impositiu . Ara bé, hi ha el risc consegüent de 
minvar la competitivitat del comerç i perjudicar una imatge de país amb fi scalitat 
lleugera , que ens caracteritza i ens interessa conservar. Per això recomano que es 
discuteixi amb molta prudència la introducció d'impostos. 

Tanmateix els impostos no aportaran la solució si paral-lelament no es té en 
compte la importància de tres factors com són ara: imaginar noves fonts d'ingres
sos, frenar la despesa i moderar les inversions. Som molts els qui pensem que la 
manera de preveure una economia estable per a les generacions del futur cons is
teix a definir el model de societat que volem i que ens podem permetre , coo rdinant 
els esforços i les inversions en el mateix sentit, sense caure en la temptació d'es
cometre obres faraòniques de rendibilitat social dubtosa. 

En resum, aquesta opció de futur es concreta en tres punts: 1) definir el model 
de societat; 2) definir les prioritats d'actuació; i 3) establir un pla multianual d'equi
libri en la destinació de recursos . 

Enric Palmitjavila és empresari, i president d'Iniciativa Andorrana 
Democràtica d'Escaldes-Engordany 
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Les tendències 
polítiques a 
Andorra 
Andorra política, 
igual o diferent? 

Josep Maria Beal 
Per problemes de sa lut Josep Ma. Beal no va 
poder assistir a Prada, però la seva ponència 

va ser llegida en el transcurs de la Diada. 

Se'm va demanar de fer una ponència sobre un tema tan complex i alhora tan 
simple com és el de les tendències que intervenen en la polít ica andorrana. 

Potse r fent un acte d'immodèsti a, ho va ig acceptar i no pe rquè em consideri amb 
més coneixements que els que pugui teni r un altre, sinó perquè des del comença
ment dels anys 70 m'he interessat en el tema i, per què no dir-ho, l'he viscut inten
sament du rant anys. Vull deixar clar, de tota manera, que l'op in ió que exp resso en 
aquesta ponència és purament personal i en sóc l'únic responsable. 

En el moment de plantejar-me el tema, va ig pensar que, si no es coneixia una 
mica en profun ditat el context del país, seri a molt diflcil d'entendre el meu punt de 
vista i, fos com fos, de copsar el com i el perquè de la situació de les referides 
tendències. 

Ai xí, doncs, em permetran de referir-me, primerament, a ce rts aspectes gene
rals, actuals o històri cs del nostre mórí polític que potse r su rten del tema específi c 
que em disposo a tractar, però que poden ésse r prou útil s per a entendre' ! millor. 

El conjunt de la política andorrana és difícil de comprend re pe r a aq uells qui l'a 
nalitzin a partir d'esquemes trets de la política que es practi ca en la majori a dels 
països del món occidental. I és ben ce rt que moltpocs són els forans capaços de 
fer abstracció del que han après i viscut i que consideren com a únics models và lids 
i democràtics. 

En conseqüència, i malau radament, les valoracions i les anàlisis que sob re el 
nostre context polític es fan habitualment, i especialment en els mitjans de comu
nicació d'altres països i, també, en els de ls nostres països veïns, comporten, quasi 
sempre, importants incorreccions degudes a aq uesta falta de comprensió i a una 
valoració realment superfi cial del funcionament de les nostres insti tucions i del de 
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tota l'est ructu ra políti ca. 
Qu è els ca l fer, doncs, als qui vu lguin entendre el funcionament de la política 

andorrana per poder-ne fe r una valoració real? 
Al meu parer, els ca l, evidentment, conèixer-la de més a prop, principalment 

voler i ésse r capaços de copsar el que hi és igual i el que hi és diferent i el perquè. 

Aquí pretenc modestament aportar elements de reflexi ó sobre el que jo crec que 

diferencia la política andorrana de les altres, sobre allò que no n'és tan ll uny i sobre 

les conseqüències d'ambdós elements en les tendències polítiques que es pugu in 

obse rvar al país. 
Si a tots els paisos és important conèixer la seva hi stòri a passada i la més o 

menys propera per explica r el seu moment present, a Andorra ho és enca ra més, 

ja que aquesta històri a, passada i recent, és de total actualitat. Andorra ha mantin 

gut -amb orgull , i això ca l no oblida r-ho- pràcticament la mateixa estructura insti 

tucional i política que s' instau rà al començament del segle xv . Ben poques va ri a

cions s'han produit al llarg de 500 anys i ha estat solament en els darrers 50 que, 

per diverses circumstàncies, el sistema polític andorrà s'ha vist distorsionat i s'h a 

fe t necessà ri a una adaptació (adaptació i no canvi radi ca l) a la nova situació. 

Conseqüència i demostració de l'evidència d'aquesta necessitat en són el fracassat 

intent de re forma de les institucions, de l'any 1978, i l'actual i difícil procés de redac

ció d'un text constitucional. 
El fracàs de l'intent del 1978, fou, a parer meu, degu t al fe t que els responsa

bles de dur a bon terme la reforma pretengueren fer- la sense modi ficar l'es tru ctura 

que l'havia fe t necessària. No volien pe rdre els privi leg is personals adqui rits i que 

eren els que havien portat el país a un ca rrer sense sort ida. 

En la majoria de paisos, el canvi - molt més profund- es va produir ja fa anys, 

però el procés no fou d'adaptació, sinó de trencament, i en quasi tots els casos per 

motius de desequ ilibri econòmic o per problemes territori als. Aquest trencament 

- que ha tingut lloc en diferents èpoques- va propiciar el desmembrament dels tra

dicionals poders absoluts dels senyors i el pas d'aquests poders als ciutadans. El 

canvi ha estat, a tot arreu, traumàtic i si bé ha aportat nous elements positius, també 

n'ha des trult d'a ltres que les societats havien adqu irit al llarg de ls seg les. Les gue

rres, les llu ites internes, els odis entre ètn ies, les injustícies i les noves limitacions 

a la llibertat de la persona han estat alguns dels tribu ts negatius que han hagut de 

pagar les nacions i pobles i els seus habitants, per assolir, amb els anys , la seva 

més o menys bona situació actual. I em refereixo, naturalment, als paisos d'a llò que 

se'n diu occident. 
Andorra, com a petita comunitat en equi libri entre el poder civ il i l'ecles iàstic, ha 

viscut una altra històri a. 
El nostre país, en una positiva indefinició entre el pode r feuda l i el popular, ha 

sentit els trasbalsos al seu voltant, però ho ha fet com un espectador no involucrat, 
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conscient del seu privi legi i de la necessitat de manten ir- lo. 
Cal recordar aquí que, des del 1419, el nostre país ha disposat d'una assem

blea representativa de la voluntat del poble , amb poder limitat però real. També ca l 
fer esment del fet que, afortunadament, el pode r intern ha estat sempre descentra
litzat, gràcies a la tradicional estructura parroquial que s'ha mantingut fins ara, tot i 
estar, en els darrers anys, en perill. I quan parlo d'estructura parroquial em referei 
xo als seus aspectes més positius: l'autonom ia de recaptació i gestió i el fet d'estar 
molt a prop del ciutadà. 

A partir dels anys 50 del present segle, aquests poders van anar passant -sense 
canvi institucional- al Conse ll General i els comuns van anar quedant en segon 
terme. I aquest és el peril l i un dels desencadenants del desequi libri in stitucional del 
país i que la futura Constitució ha de clarifica r. 

És important, endemés, tenir present que el nostre petit enclavament pirinenc 
ha tingut, no un , sinó dos senyors i amb l'originalitat que, a més d'allunyats de les 
nostres terres, han estat sempre preocupats per ev itar l'excés de poder l'un de l'al
tre, subjectes durant seg les als compromisos dels Pariatges. Es tracta de l famós 
equilibri , paraula que ha estat, és i haurà d'ésse r sempre sagrada per als andorran s, 
que han sabut, quasi sempre, ap rofitar-se de la si tuació per anar fent la seva. 

Tots aquests elements -assemblea representativa , equilibri territorial i feudalis
me protector pe rò no angoixant- han fet que els andorrans hàgim, histò ricament, 
no sols acceptat, sinó fins i tot defensat el nostre sistema institucional i la nostra 
estructura política. Sempre, i encara ara, quan s'ha fet necessari posar- los al dia. 

Perquè, endemés, considerem el nostre sistema tant o més democràtic que el 
de la majoria i tant o més respectuós dels drets de la person, que molts altres. 
Volem, això sí, mi llorar- lo i actual itzar-l o. 

Aquests fets diferenciadors de la història andorrana són alguns dels elements 
importan ts que ca l, de bon princi pi , conèixe r i valorar pe r poder començar a fer una 
anàlisi correcta de l'Andorra d'avui, de la seva reali tat políti ca i del per què es fa 
difícil la compa ració amb els altres pa isos de la nostra àrea geogràfica. 

Pe rò Andorra també, com deia anteriorment, es veu avui en la necessitat de 
plantejar-se una adaptació del seu tradicional sistema i estructura políti ca a la dife
rent situació interna que s' ha anat desenvolupant en els darrers 50 anys. Al mateix 
temps , ca l introdu ir-hi un ce rt nombre de ca nvis per donar comp liment a algunes de 
les exigències de la comunitat internacional , de la qual cada cop estem menys 
all unyats. El prog rés econòmic en contrast amb la pobra societat rural anterior, la 
pèrdua de poder de les parròquies en favor del Conse ll General a partir del moment 
en què aquest va disposar de fons econòmics propis i la mi llora de les comunica
cions amb el co nsegüen t acabament del tradicional adi ament de l país, són, 
esquemàticament, les raons principals que ens obliguen avui a fer aquestes trans
formacions. Les conseqüències de tot això sobre el comportament de la classe po/i-
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tica andorrana i el canvi d'actitud d'aquesta -com després exp li ca ré- són, ce rta
ment, les arrels més profundes del problema que avui se'ns pl anteja i que ens exi

geix aquesta transformació. 
Però sovint sembla que, tot ignorant la realitat andorrana, des de l'exterior se'ns 

vulgui exigir que, per a ésser legals, ens hàgim d'alinea r amb els sistemes cone
guts i no sols hàgim d'adaptar les nostres estructures polítiques sinó també el nos

tre comportament polític. 
El dilema, doncs, està servit. 
Què cal fer? S'ha d'estructurar Andorra com un país petit - que faci com els 

grans i faci la política com els grans- o com un petit país, tenint present les seves 
limitacions territorial s i de població i que faci la política a la seva mida i a la seva 
manera? Ha de canviar aquesta manera? 

Crec, i així ho he defensat sempre, que a les acaballes del segle xx s'ha de pre
veure una estructur-a d'Estat similar a la dels països més avançats, tenint cu ra, però , 
de la història, la idiosincràsia i la mida del país i es tablint els mecan ismes de pro
tecció necessari s per evitar que es continu·¡ di luint l'essència que ha fet possib le la 
pervivència d'Andorra al llarg dels segles . Aquests meca nismes de protecció han 
d'ésser prou forts per a fer front a l'impacte que té sob re el nostre país, des de dins 
i des de fora , el potencial cultural , social i polític dels immensos pa1sos i comunitats 
que ens envolten, però prou flexibles per a no destorbar la integmció d'Andorra en 
el contex t intern acional. Cal, en definitiva, que la nova estru ctura d'Estat represen
ti un canvi prudent, però real, de cara al futur del país i que actualitzem i millorem 
tot allò que tenim de positiu . 

Amb aquesta exposició pre liminar, he pretès úni cament dibuixar de manera 
esquemàti ca el marc en què s'han mogut, es mouen i possiblement es mouran en 
el futur els qui configuren i fan la política andorrana i les diferències fonamentals 
que hi ha amb els altres països. 

Un altre aspecte característi c i diferenciador del nostre sistema, és el que fa 
referència als qui donen forma i fan la política a Andorra, aquells que hom anome
na politics. Jo, però, sóc reticent a utilitzar aquest terme i els exp licaré el perquè. 

Sóc reticent a utilitzar, quan es parla d'Andorra , la denominació de politic per a 
tots aque ll s qui pretenen ocupar o ocupen cà rrecs de responsabilitat pública o que 
es mouen en aquest món. I això no vol pas dir que no cregui que n'hi hagi hagut i 
que no n'h i hagi actualment, de ve rtade rs polítics, però ... penso que no gaires. Qu e 
la seva tasca és, pe r definició, política, és ev ident. Cal no oblidar, però, que al nos
tre país els càrrecs públics han estat semp re i són enca ra, per costum, ob ligatoris. 
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En la societat ando rrana, ha estat sempre un servei que s'havia de fer a la comu
nitat quan aquesta així ho desidia majoritàriament. 

Amb el temps, aquesta noció de servei s'ha perdut per a molts, tot i que hi hagi 
encara qui accedeixi a cà rrecs púb lics amb un esperit de servir els seus conciuta
dans. De tota manera , aquesta obligatorietat ha servit perquè molts dels qui s'han 
ded icat a fer política s'hagin pogut excusar de la responsabilitat que això rep resen
ta. La frase "a mi m'hi van portar, que jo no ho volia pas" és ben popular. 

Partint d'aquest principi , anomenar polítics tots els qu i han estat o estan impli 
cats en el món polític és molt agosarat. Ben segu r que avui la gran majoria dels 
candidats a les eleccions ho són per vo luntat pròpia, però s'ha d'admetre que, en 
aquest sentit , al país hi ha una manca de trad ició. 

En el que fa refe rència als, diguem-ne, polítics, ca l fer, penso, altres considera
cions, i, una vegada més, permetin-me recórrer a la histò ri a. 

Durant segles i com a molts altres llocs, els elegits per a càrrecs de responsa
bilitat han estat persones influents, amb un patrimoni important i, en general , bons 
gestors d'aquest patrimoni. La trad icional consideració que diu "si no és capaç de 
gestionar bé el que és seu, poc ho serà per a fer-ho amb el que és de tots" és ben 
demostrativa d'una mentalitat pràctica com és la de la gent de muntanya i que ha 
imperat durant centúries . Aquest principi, juntament amb la cons ideració de servei 
a la comun itat dels càrrecs públics i la precarietat dels fons econòmics de l'admi
nistració, ens han de fer suposar que, durant molt de temps, les coses van funcio
nar força bé i que una majoria dels elegits foren serv idors eficients dels interessos 
generals. Evidentment, tampoc no podem pensar que tots els responsables polítics 
de la història passada hagin estat perfectes i hagin tingut sempre clar el concepte 
de servei únicament a la comun itat; les circumstàncies, en tot cas , no permetien , 
en aque ll s moments, gaires excessos! Aquestes circumstànc ies , però, van anar 
canviant a mesura que al país , i per tant a l'administració, va començar a haver-hi 
més diners. Les cireres a remenar ja no eren les mateixes. La perspectiva dels 
beneficis que, per a alguns i no pas per a la majoria , podia representar la utilitza
ció d'aquests diners públics -utilització, penso jo, no fraudulenta però sí dirigida
va modificar el comportament del món polític del país, i el mot influència va adqu i
rir , per a uns quants, una nova dimensió. El sistema dels partits personals , dels 
quals després parlaré, va trobar un brou de cultiu perfecte i es va poder desenvo
lupar en tota la seva esplendor. 

Al mateix temps, un parroquialisme mal entès es va anar instaurant i va 
començar una lluita per veure qui podia estirar més diners cap a la seva parròquia, 
pel bé públic i per complir compromisos electo rals molt menys públics. Aquest fet 
no s'havia produït anteriorment, perquè abans eren les parròquies les que finança
ven el Consell General i no a l'inrevés. 

Amb aquesta evolució que de mica en mica es va anar desenvolupant al llarg 
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de la primera meitat d'aquest segle, es va consolidar el sistema de fer política que 
ha viscut plenament fins fa ben poc i que, malauradament, jo crec que encara arros

seguem. En aquestes cond icions, podia existir a Andorra algun tipus de tendència 

política concreta i assimilable a les que s'anaven desenvolupant en d'altres socie

tats? Evidentment que no. Els grups o partits eren personalitzats al vo ltant d'un ciu

tadà ric o influent (normalment, totes dues coses, perquè solen anar juntes) del qual 

rebien el nom . L'element d'unió del partit eren els interessos més o menys comuns 
dels seus màxims representants i no tenien, no caldria ni dir-ho, cap proposta d'ac

tuació política. Els candidats es triaven , llevat d'honroses excepcions, en funció del 

grau d'amistat i del nombre de vots que podien aportar (familiars, amics o favors a 

cobrar) i les campanyes electo rals es basaven en la visita personal -e l típic porta 

a porta- on es feia miques el contrincant, es prometia el favor o la solució al pro

blema individual o es recordava el favor ja fet. Aquesta era la realitat, prou dura i 
que hom té tendència a ignorar i a no parlar-ne, però que cal tenir present per fer 

una valoració de la situació actual i, fin s i tot, una previsió de ca ra al futur.Oue 
ningú, però, no s'escandal itzi. Andorra no era un cas aïllat ni únic, com tampoc no 

ho és ara. En els altres països, les comun itats -ciutats o pobles- amb un nombre 

d'habitants equ ivalent al nostre tenen i han tingut problemes i situacions equiva

lents. Hi ha, de tota manera, una diferència essencial: l'ex istència, a nivell general 

de tot el país on estan situades aquestes comunitats, de tendències i, per tant, de 

partits polítics. Aquests partits centra ls, en els quals estan emmarcats els polítics 
locals per convenciment i sov int per conveniència, els donen ajut i suport i els apor

ten un cert nombre de vots; la resta, però, del sistema i de la manera de procedir 
no difereixen pas gaire dels de casa nostra. Heus ací, doncs , un altre element que 

ca l tenir present en voler comprendre el nos tre sistema políti c: Andorra té una 
estructura institucional semblant a la dels països molt més grans , però és, en rea
litat, una petita com unitat, i això en condiciona el funcionament polític . 

Després de fer aquesta llarga exposició i molts preàmbuls , permetin-me, ara , fer 

una anàlisi de quina és, al meu en tendre , la situació al nostre país avui i de si, si o 
no, hi ha tendències polítiques. 

Després d'un llarg domini dels nombrosos partits personals i d'altres sortits d'a

quests o aliats amb ell s, més o menys als anys 80 van començar a aparèixer gru ps 
amb nom propi i estructura i motivacions més democràtiques . Es van començar a 

confegi r programes electorals amb propostes concretes i es van fer campanyes 
públiques com a complement del porta a porta. Aquests grups van anar ocLpant, 
len tament, un espai polític important i que fins en aque ll moment semblava no exis
tir, mentre feien perdre pes específic a les formacions tradicionals. Aquests grups 
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naixeren, lògicament, a les parròquies més poblades i inicialment foren cons iderats, 
pels caps polltics de tot el pals, com a foc d'encenalls. S'equivocaven. L'impacte i 
la influència dels nous grups sobre els electo rs i sobre la polltica nacional en gene
ral es féu cada vegada més important i tothom es va anar fent conscient que l'è 
poca anterior s'estava acabant i que calia adaptar-se a la nova situació. 

Començà aleshores una progressiva febre de creació de grups i partits polltics 
- tot i que, teòricament, no eren legals al pals- que ha culminat en les darreres elec
cions al Consell General en què 15 formacions diferents s'han presentat repartides 
en les set parròquies. I quines són les caracterlstiques d'aquests grups? És dificil 
de fer-ne una anàlisi englobant-los en idearis o propostes concretes i intel·ligibles 
fora del context andorrà. Cal tenir present que pràcticament tots el ls són d'àmbit i 
assentament parroquial i amb plantejaments programàtics adreçats als electors 
locals, ja que, tot i ésser eleccions al Consell General, aquestes són , com sempre 
han estat fins ara, pel sistema majoritari i per circumscripció a cada parròquia. És 
ben segur que si la constitució que, sembla, podem tenir en un termin i breu dóna 
opció als partits nacionals i introdueix elements de propo rci onal itat en el sistema 
electoral s'ob rirà una nova via en el context polltic del pals . També és veritat, però, 
que no serà fàcil , ja que les bases actuals no semblen massa sòlides i la realitat , 
avui , està més lligada al passat que al futur. Però bé, deixem això per al futur i ... 
siguem optimistes. Tornant als grups existents avui , una bona part provenen -cer
tament amb idees i persones noves- dels antics partits personals i no és segur que 
se n'hagin deslligat del tot. Alguns són el resultat d'estranyes aliances entre dissi
den ts d'aquells partits i elements renovadors i, finalment, d'altres són el que en 
podrlem anomenar purs, sense herència ni ali ances . I les tendències polltiques d'a
quests grups? Penso que tothom esta rà d'acord a cons iderar que, si hi ha tendèn
cies, aquestes les podrem descobrir en els programes electorals que , evidentment, 
ara quasi tots preparen per presentar-se a les eleccions. 

L'anàlisi dels programes electorals tampoc no permet, però, de fer gaires defi
nicions concretes. Atesa la feblesa estructural i ideològica dels grups polltics , és 
diflcil que facin propostes realment diferenciades, i sovint semb la que es vagin 
mirant els uns als al tres. El s temes que s'hi poden trobar són, en general, pràcti
cament els mateixos, llevat de les qüestions que afecten cada parròquia en concret. 
Les propostes són totes molt similars i s'ev iten, o es matisen , les que poden pre
disposar l'e lector en con tra, tot i que sigu in qüestions candents. S'eviten especial
ment les que podrien fer pensar que el grup té un color po/t'tic determinat, tot i no 
tenir-lo. Ben segu r qu e, en els programes, s'hi poden trobar propostes sob re temes 
importants: polltica general , qüestions de caràcter social , ecologia, economia, etc .; 
la majoria però, més per comprom ls de quedar bé que com a compromls d'actua
ció dels candidats. En definitiva, en una societat com la nostra , on no hi ha una 
pràctica d'exigir als elegits el compromís personal en les propostes fetes, és fàcil 
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de trobar, en els programes, utopies, demagògia i incongruències. 
Ai xí, doncs , no hi ha cap tendència en la política andorrana? Bé, en real itat pod rí

em dir que, avui dia i passat una mica el temps en què les úniques que hi havia eren 
les dels qui manaven i les d'aquells a qu i els interessava manar, avui podem di fe
renciar els grups polítics en dues grans divisions, ja que les tímides aparicions de l'e
cologia o els extremismes són, ara per ara, purament anecdòtiques: els conservadors 
i els progressistes.Tot i això, aquesta divisió és únicament subjectiva, ja que , si fem 
cas dels discursos polítics, tots o quasi tots ell s són, perquè està de moda, prog res
sistes. Ningú no vo l, encara que sigui públic i notori, acceptar la seva herència pol í
tica. Per tant, en realitat, aquesta divisió no existeix sobre el paper i és únicament l'e
lector -e l ciutadà que ha de decidi r i que cada cop està menys subjecte a press ions 
i es deixa enganyar menys- el qui fa la di ferència i, amb el seu vot, tria -amb criteri 
més o menys progressista- cap on vo l que camini el país. Ell vota lliurement les per
sones o els grups de persones que, per la seva acti tud personal o la seva actuació 
en càrrecs públics si n'ha exercit , li semblen més adients. I la majoria decideix . La 
credibilitat de les poques o moltes propostes que facin els grups està en funció de la 
confiança que inspiren les persones que hom proposa per dur-les a terme. I en això 
darrer no estem pas gaire lluny d'allò que els elec tors fan en els altres llocs. 

Aquesta anà li si de la situac ió és, potser altre cop, forta i simplificada. Certament 
s' hi podrien fer moltes matisacions i es podria afinar molt més. No a totes les parrò
qu ies la situació és la mateixa , ni les circumstàncies són totes iguals; hi ha grups que 
fan prog rames elec torals molt més elaborats que d'altres i que són coherents amb la 
seva actitud i les seves creences personals; hi ha eleg its que assumeixen un verta
der compromís amb les seves propostes elec torals i que treballen rea lment per asso
lir-les; hi haurà electors que s'estudiïn els programes i decideixin el seu vot en funció 
de les propostes i de la claredat amb què hi són exposades ; les campanyes electo
rals també deuen tenir-hi la seva influència ... Però, avui, una majoria dels electors es 
poden assimilar a la descripció que m'he permès de fer. 

Tot i que pugui no sembla-ho, aquesta situació no és del tot negativa. Es corres
pon a la idios incràsia i a la manera de fer del país i això és, en certa manera, posi
tiu . O, més ben dit, serà positiu si, a curt termini , es demostra que la situació actual 
forma part d'una evolució que - partint dels mètodes anteri ors, molt menys accepta
bles- ens condueix a un sistema molt més es table i benefic iós per al país. 

Finalment, crec que, en conclusió de tot el que he exposat, es pot afirmar que l'es
pecial estructura d'Andorra fins als anys 50 i la seva herència, i les conseqüències 
del canv i de nive ll de vida assolit en general des d'aquelles dates, han fet que, llevat 
d'opinions de tipus personal que hi pugui haver, els corrents que han dominat en els 
altres països no hagin tingut espai en el nostre i, per tant, les tendències polítiques, 
en el sentit que s'entenen habitualment, no es puguin defin ir a Andorra . 
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I de cara al futur? 

Per a mi , a Andorra, un país que viu la política amb intensitat, si es donen les con
dicions, és fàcil de mirar el futur amb optimisme. Com he dit abans, la futura 
Constitució ha d'obrir-nos noves perspectives i ha d'obligar a una més clara definició 
de posicions. S'haurà d'acabar l'ambigüitat i la uniformitat de les propostes electorals; 
tots els polítics hauran d'ésser-ho de veritat, amb compromís personal i dedicació 
suficient, i, en general , el món polític andorrà s'haurà d'adaptar a les exigències d'una 
soc ieta t en evo lu c ió , on e ls problemes es faran cada vegada més 
complexos.Permetrà això que les tendències polítiques forane , s'instaurin al país? Jo 
penso que, ni serà fàci l, ni és massa convenien t. L'especial estructura socia l 
d'Andorra i el desprestigi creixent que tenen la majoria dels partits polítics en d'altres 
països fa que no sembli convenient d'adoptar un sistema que fa tota la impressió 
d'estar en decadència. L'estructura de la concurrència política a casa nostra no és 
pas el que hauria d'ésser. La seva base, però, és aprofitable. Amb una mica més de 
claredat i definició , amb menys demagògia i pensant una mica més en l'interès gene
ral i, per tant, en el del país i les seves parròquies, podem assolir un sistema que 
sigui en certes coses semblant i en moltes coses diferent dels al tres, però que ens 
convingui a nosaltres - a la gran majoria de la gent del país- i sigu i bo per a Andorra. 
Al meu entendre, hauria d'ésser un sistema amb dos grans blocs nacionals ben defi
nits, l'un conservador i l'altre progressista , que integressin els grups existents i que, 
si s'introdueixen elements de proporcionalitat en les eleccions, permeti la participació 
en la vida política activa dels grups especí fics minoritaris. Penso que, en aquestes 
condicions , se solventaria el desgavel l existen t i es clarificaria el panorama polític. En 
aquest punt he d'aclarir que, per a mi , el concepte de progressista és inestable i can
via els seus principis cada pocs anys. Qui se'n consideri , de progressista, corre el 
peril l, si s'hi adorm , de deixar-ho d'ésser. 

Si se seguís aquest camí, les tendències majoritàries serien sense un color po lí
tic ben definit , però, al mateix temps , s'evitarien els partidismes, sovint nocius , espe
cialment en una petita comun itat com la nostra. L'e lector, actor principal en aquesta 
obra, tindria les propostes més clares i, per tant, més elements per a poder-se defi
nir. Evidentment, el funcionament futur del nostre món polític pot acabar essent qual 
sevol altre i, és molt possible que e l que jo crec que ser ia bo , s igui utòpic. 
Probablement, jo mateix sóc utòpic! Però això ja és un altre tema. 

Josep Maria Bea! és comerciant, ex-cònsol d 'Escaldes-Engordany, ex-sindic, 
membre de la Unió de Ciutadans per al progrés i l'Administració. 
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El fet territorial 
andorrà 

Vull fer una reflexió que no sé si serà ordenada, perquè no he tingut el temps 
necessari per preparar-la, però desitjo que serve ixi per a fer una sèrie de rao

naments. 
Aprofitant l'ocasió, m'he permès de presentar també els mapes polltics que exis

teix en sobre Andorra. N'hi ha pOcs, però, compara tivament, tampoc no n'h i ha 
menys que a qualsevol altre pals. 

Per lligar el tema una mica, voldria parlar de dos concep tes: del fet territorial des 
del punt de vista ampl i (flsi co-geogràfic) i del mapa pollti c com a reflex de quina 
repercussió té sobre el territori una manera organitzativa i administrativa , polltica en 
concret. 

Hi ha una primera carta o mapa per presentar; és la que conec com a més an ti 
ga, del 1875 , on per primera vegada apareixen les parròquies , la divisió parmquial. 
És el reconeixement d'una est ructura administrativa, una ordenació territori al inter
na , pròpia, com tenen a tot arreu. El fet que no apa regu i fins en aquest moment es 
deu bàsicam ent a les esca les del territori en què surt reflectida And orra, que 
comença a cartografiar-se aïllada, i ara es comença a entrar en el detall de l'inte
rior, tot aprofitant el millor cone ixement que alguns es tudiosos comencen a tenir-ne. 

Fins al segle xv111, les escales de representació d'Andorra són molt grans terri 
tori alment o petites numèricament: 1/200.000 , 1/300 .000, 1/400.000 . Són mapes de 
Catalunya, d'àmbits parcials dels paisos cata lans, de Cata lunya i Aragó, d'Espanya, 
de França. De fet, depèn dels moments. Als segles xv1 i xv11 són de Cataluny2 i la 
Corona d'Aragó, i progressivament es van ampliant. Però si del microterritori que és 
Andorra no se'n resseguia l'o rgan ització territori al, de forma similar tampoc no es 
feia respecte del comtat de Cerdanya i d'altres comtats i territoris de Catalunya. En 
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aque lla època la cartog rafia donava poca in formació de les div isions territorials 

internes. 
És a partir del segle XIX que a la major part dels països la divisió territori al surt 

d'una manera més detallada i completa. Es pot dir que es generalitza la id ea del 
mapa polític, segurament aprofitant els canvis politi cs i les noves divisions territo
rials d'aquest segle o de finals de l'anteri or, en què s'afe rma la concepció organit

zativa o funcicnal dels Estats moderns. 
En canvi , a Andorra, no és que es creï una nova divisió territorial, sinó que es 

comença a representar quelcom que existe ix des de fa molt de temps. 
A part que l'escala de rep resentació cartogràfica hagi esta t semp re petita per a 

Andorra i no hagi permès d'entra r en més detal l, hi ha un fet que ca racteritza també 
la manera d'ésser del nostre país. 

Andorra , de ca ra a l'exterior, sempre s'ha presentat d'una mane ra unitària , mal
grat el fort sentiment parroquial ex istent a la base de tot andorrà, que el relliga amb 
una part concreta i específi ca del territori d'Andorra. S'ha donat, de ca ra a l'exteri or , 
una visió d'unitat, d'un co l·lectiu , d'una comunitat nacional, que són els andorrans. 

Per això la major part de les referències històriques amb documentació són referi
des als homes d'Andorra, les Valls d'Andorra, les Valls Neutres , etc. 

Per a la gent que escrivia un document i es refe ria als homes d'Andorra, es feia 
una referència general per a tots, quedant-se en aquell nivell, sense en trar en més 
detalls. Així, en el cone ixeme nt de la divisió pa rroquial només hi han entrat les per
sones que han aprofundit en el tema d'Andorra. 

Això, deixant de banda que ca rtogràfi cament tampoc no es donava més de si 
en les èpoques anteriors, com s'ha dit. 

A partir d'aquest moment, se supera la ca rtografia pròpiament geogràfica que hi 
havia als segles xv1 i xv11 i es passa ja a una cartog rafi a temàtica. D'aquesta man e
ra s'obren noves possibi litats, entre les quals, a part de la històrica i la física , hi 
haurà la política, fortament desenvolupada al seg le XIX, i la turísti ca, que s' iniciarà 
al segle xx, i la resta inacabable de temes. Comença a sortir Andorra, doncs, tam
poc no crec que amb massa retard. 

Andorra apare ix en algunes cartes de gran qual itat, particu larment en dues , que 
són les dues més antigues pel que fa a la rep resentació de la divisió territoria l, i que 
no tenien cap mania ni cap vergonya a representar-la. Els seus respectius au tors 
són dos estrangers, Bladé , francès, i Devere ll , anglès, i tots dos es recolzen en car
tografia preexistent, cal suposa r que la francesa, l'e laborada pe ls Cassini , autors de 
la triangulació de tot França, feta entre el1 820 i el1 880, i que és la primera tri an
gu lació efectuada amb apare ll , amb mètodes propis de la cartog rafia modern a o 
cient ífi ca . 

Deixant al marge el tema de l'escala o mida de la rep resentació, aquestes dues 
ca rtes són les que primerament introdueixen la divisió o est ru ctura te rritorial 
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d'Andorra . El mapa original de Deverell està estès sobre la taula d'exposició i ens 
surt en una reproducció al llibre de Guilera. Aquest mapa, que és del 1890, és en 
anglès, i recull els topònims en català, però també fa comentari s en anglès; és més 
gran i més bonic que la reproducció de Guilera i fin s i tot les divisions pa rroquials 
hi apareixen acolorides. 

Passem a l'any 1925, en què apareix el mapa de Chevalier, un geògraf que va 
estudiar Andorra i Catalunya. El mapa és editat a Catalunya i també recull la div i
sió. Com a con eixedor d'Andorra, Chevalier creu que és una cosa important pe r a 
conèixer el nostre país i la manifes ta en la seva representació gràfi ca. 

A partir d'aquí, tota la producció ca rtog ràfi ca existent - l'espanyola de l Servicio 
Geografi co del Ejérci to, la francesa d'una altra manera molt més lleugera , l'espan 
yola des de Catalunya i amb en Kucera i l'editorial Alpina- parteix del treball de 
Chevalier o el té en compte. Després es passa a aquells dos mapes tu rís ti cs , prò
piament mapes turísti co-físics, que estan fets a Andorra, a En camp, als anys 70 , 
per Estudi 123, i que són singulars pe rqu è in co rporen la divisió parroquial. 

Després , en tota la prolífica i dive rsa ca rtog rafi a turística que ex isteix, hi ha mol t 
pocs casos en què surti la divisió. A nivell oficial, la ca rtografi a en gene ral la mani 
festa de manera va riada i incompleta. 

Curiosament, en l'edició del mapa en relleu publ icat pel Consel l General a la 
dècada dels ays 1970, tre t de la cartog rafia que es va començar a fer a 1 :500 i 
1:1 .000 de tots els fons de valls, hi sorti a la div isió territorial sense cap presentació 
dels conflictes existents en la del imitació d'algunes parròquies, i no segu rament pe r
què no es tinguessin en compte, sinó com a resultat d'una ob li gada síntesi. 

En les darreres edicions del Gove rn , fetes el 1977 i el 1988 , de l plànol a 
1/50.000, es planteja la divisió territori al, pe rò de forma inacabada: aquesta infor
mació hi està molt menys destacada que l'a ltra i això fa que el mapa sigui més un 
mapa físic que políti c. El da rrer està revisa t pe r l'Institu t Geogràfic Nacional francès, 
i d'aquesta manera França s'ha incorporat al tema. 

Cal dir que fins i tot en l'At las d'Andorra apa regut fa pocs anys també s'ha pro
duït aquest prob lema: la divisió territorial, que era un fet sintèticament clau , pel 
desig d'un afinament i una concreció exhaustius ha deixat d'ésse r completa i, per 
tan t, de mani festar-se amb claredat. 

Amb això només voldria subra tl lar que sembla que hi hagi una pè rdua de memò
ri a co l·lectiva o que es doni un oblit del que són uns trets diferencials, i aq uest 
rebuig de disposar d'un mapa netament pol ít ic així ho pot fer pensa r. 

Hi ha tres factors que són essencials pe rqu è tin guem Andorra com a Estat avui 
i com la tenim. Un és el territori , un territori al cen t per ce nt muntanyós , situat al bell 
mig del Pirineu, amb una orog rafia , un relleu i una climatologia forta, amb una ori en
tació determinada, etc. Aquest territori pe r a mi és un factor clau, el primer, i, a més, 
el primigeni . 
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El segon, seguint l'evolució del temps, és una comunitat de pobladors d'aquest 
territori, que, si busquem referències, són segurament els andosins. Són una comu
nitat nacional, si es pot dir així, que tenen una idiosincràsia, un tarannà propi, que 
pot ésser molt semblant als aranesos, o potser als bergadans, però en tot cas una 
idiosincràsia específica . Són aquesta gent que tenen la seva manera de viure, que 
arribaran a tenir una ll engua, que arribaran a tenir uns usos i costums, un dret, que 
serà potser ca lcat del cata là, serà ca lcat del romà , serà calcat de moltes altres fonts 
i sofrirà una evolució. Però hi ha un poble, un pob le concret que actua sobre un 
territori. 

El tercer factor, que ha portat Andorra on és ara, ens ve de l'exterior: és el règim 
de coprincipat. Per una sèrie de factors, hi ha una situació política, una incidència, 
una repercussió d'uns senyors feudals que assumeixen una sobirania, i, en fi , tot el 
procés ja conegut. 

Dels tres factors que cons idero essencials, només n'hi ha un de ben estudiat, 
que és , curiosament, el més recent , el dels coprínceps. Tota la història es redueix 
al coprincipat, com si tot Andorra s'hagués inventat al segle IX o al segle x, amb uns 
senyors que comencen a compra r propietats a Andorra o els en passen propietats 
per donacions. A partir d'aquí, estem dins un marc general que és el feudalisme i 
s'oblida totalment la sobirania preexistent. No s'ha entrat a estudiar tota la situació 
anterior, i crec que és molt important, en tre d'a ltres raons perquè el sistema de 
parròquies, amb les mateixes delimitacions que ten im avui , va ésser autodonat ja 
per un poble anteriorment, fa més de mil anys. 

En referir-se a les parròquies, tan t Llobet, com Brutails, com Guilera ens diuen 
que venim de molt antic, però ningú no sap de quan. Fins i tot l'ordre protocol- lari, 
que això també és un petit detall, o l'ordre d'esment de les parròquies. 

Sobre això darrer, vo ldria remarcar un fet que per a mi és molt simptomàtic: hi 
ha dos manuals, el Politar i el Manual Digest, que recu llen tot el costumari , i, si us 
fixeu, aquests dos autors que realment recul len el que ells creuen que és l'essèn
cia i la importància de l país, no esmenten aquest ord re protocol- lari . Per què? 
Perquè això no és important i en aquell moment segurament no estava institucio
nalitzat. Això és una nimiesa. Creure que el que ens identifica és un ordre proto
col-lari, que el conse ll er major de Canillo toqu i la campana, que tinguem la bande
ra de tres colors, per a mi això són au tèntiques foteses, és a dir, són el folklorisme 
de l'andorrà; un folklorisme que, cont ràriament, per a segons qui, sembla el més 
important, el que s'ha de recollir a la Constitució, deixant de banda els aspectes 
essencials de la nostra tradició. 

Es parteix , però, d'un desavantatge: aq uests altres dos factors són poc cone
guts . Tot i que el territori ho és una mica més, el fet d'aquesta situació d'un poble 
que ha tingut una clara voluntat d'ésser i així ho ha manifestat és poc coneguda i, 
per tant , poc posada en relleu . Concretament, hi ha quatre o cinc moments en què 

70 Universitat Co talar1a d'Estiu 1992 



aquesta voluntat es manifesta molt clarament a nivell documental. Un d'ells, la Carta 
Pobla. Enca ra que sembla ésse r un apòcrif del segle x11, copiar un document o 
inventar un document d'Andorra dient que Carlemany ha donat uns drets lliures a 
uns pobles lliures, posant en evidència que té més drets que els que se li atribuïen, 
és un acte reivindicatiu d'una consciència nacional. 

Al segle xv es crea el Consell de la Terra , i segur que no és un procés d'un any 
o de dos anys. La creació del Consell de la Terra mostra la voluntat d'una gent que 
se senten lliures, un tarannà , una comunitat de persones que autoregulen la seva 
existència i que volen ésser decid idores . Es troben dins un marc feudal i s'han d'es
pavi lar com poden en aquel la situació, perquè estan limitats per un territori i, ultra 
la seva autarquia natural , depenen d'una sèrie de relacions comercia ls i econòmi
ques amb l'entorn i s'han d'espav ilar. 

Però ca l dir que no és al segle IX que s'inventa tot, sinó que el nostre poble ve 
de molt abans. Aquestes manifestacions més nacionalistes sobresurten i es podria 
interpretar que la Carta Pobla és un document escrit en el qual es recull aquest 
espe rit. Com d'ice berg d'una realitat subjacent i que ha persistit sempre. 

La concess ió del decret de creació del Consell de la Terra és una altra mani
festació d'aquest poble que s'autoadministra. No són quatre, sinó un poble assen
tat en una estructura determinada, amb unes actuacions determinades, que es fa 
reconèixer uns drets que no ten ien altres valls. 

Després tenim, al segle xv111, el segle de la ll·lustració, dos adorrans que van 
treure, l'un , el Manual Digest, que és un recull d'usos i costums, i l'a ltre, el Politar, 
de contingut similar, i que transpiren també tots dos el nacionali sme pertot arreu. 
És a dir, volen deixar clares una sèrie de coses, no una sèrie de tradicions folklòri
ques, sinó una manera d'ésser. Sobre allò que es diu que les parròquies provenen 
de la cristi anització, no hi estic d'acord, com altra gent. Si bé Bel inguier ho diu en 
algun moment, ni ell ni ningú no ho ha demostrat. Hi ha diversos fets que contra
diuen aquesta hipòtesi. Per exemple, a l'acta de consagració de la cated ral de la 
Seu d'Urgell (839-860) surt Santa Coloma, amb què se sumen se t parròquies. 
Llavors, com hi ha hagut la confusió de termes entre el que és la parròquia ecle
siàstica i el que és la parròquia civil amb el comú com a entitat política i adminis
trativa que gestiona el territori ? Semblaria que l'estructura eclesiàstica ha anat pel 
seu costat, ha creat les parròquies que li han convingut, ha creat la divis ió ecle
siàstica més convenient , i en aquesta presència de Santa Coloma hi ha una demos
tració que no coincide ix amb les sis parròquies tradicionals, és a dir, hi ha una desi
dentificació. L'altra desidentificació que es pot trobar és el paper de Juberri , depen
dent eclesiàsticament d'Arcavell , que és a Espanya, mentre que Juberri perta:1y a 
Sant Julià de Lòria. Aquest fet en una estructura eclesiàstica normalitzada no s'hau
ria donat. No té cap sentit que hi hagi un poblet incontrolat dins una divisió est ri cta 
i a més en una divisòria claríssima que sempre ha estat de les més estables . 

Sa Diada Andorrana: Te ndències polítiques a Andorra 71 



I enca ra hi ha un terce r factor. En els fets històrics esmen tats per Líd ia 
Armengol, en un document de l 1560 hi ha una queixa dels andorrans, en què el 
Conse ll de la Terra sol·licita al bisbe d'Urgell que disminueixi el nombre de sacer
dots a An dorr, i deixi únicament sis sacerdots, un per parròquia . Aquí es veu que , 
independentment de les sis parròq uies administratives i tradicionals, l'Esg lésia va 
anar creant i tri ant les seves unitats parroq ui als. I no fou sinó a partir d'un cert 
moment que va coincidi r plenament la circumsc ri pció de la parròqu ia eclesiàs ti ca 
amb l'administrativa, com a unitat més natural i estable. 

Pe r a mi, doncs, la parròquia com a unitat territorial no s'origina en la cristianit
zació, sin ó que ve de molt abans, de moltlssim abans. Perqu è aquests territoris, i 
deixant de banda problemes com el de Concòrdia , han estat gairebé invariables en 
les seves divisions, i la Concòrdia entre Cani llo i Encamp pensem que al segle xv1 
ja va quedar estipulada i que aquestes coses no s'arreglen o es generen en quatre 
dies i requereixen processos molt llargs. 

Per tant, la meva interpretació és que aquesta comunitat de pobladors, amb el 
seu tarannà i la seva idios incràsia de poble, va deixar, en tre d'altres coses, el sen
tit popular democràti c que tenim , la pròpia manera de veure les coses, en la seva 
organització del territo ri . I va deixar una divis ió territorial d'Andorra com a ll egat amb 
la intenció que all í Andorra s'h i troba representada directament i profunda, a part 
d'uni r el sentiment de ll ibertat i d'igualtat i el d'una voluntat d'é sser. 

I això es pot argumentar si es vol , però té com a inconvenien t que la nostra histò
ria es basa fonamentalment en usos i costums i en la tradició oral històrica. El fet 
que Andorra hag i estat un poble de pastors i una comunitat agrària ens priva d'una 
tradició documenta l escrita en el grau en què pod ri a ésse r desitjable. 

Bonaventura Adellach i Baró diu d'aquesta comun itat: 

"Si mirem el segle, ara la vida pública, quasi podriem dir que a mitjan segle XVIII 

les Valls d'Andorra tenien un règim públic de caràcter molt col·lectivista , per més 
paradoxal que això pugui semblar, això està confirmat pels fets següents: 

1. Els terrenys comunals o dels quar1s, que representen més del 90% de la 
superficie total del pafs, són de cada membre d'aquestes corporacions i cadascú té 
els ma teixos drets. 

2. Els quar1s o els Comuns distribueixen el dret de fer llenya i cada casa podrà 
cada any amuntegar la clapera de branca en el lloc en què se li haurà assignat. 
Això són fets molt puntuals. 

3. Si s'ha de tallar en els boscos comunals, o en els boscos de quarts, llumars 
o càbios per a algun llosat, o rulles per a fer les posts, s'haurà d'obtenir l'autoritza
ció de les corporacions corresponents. 

4. Les aigües i els drets de pesca i caça són igualment atribucions públiques i 
fins i tot la propietat supor1a sobre aquest objecte algunes servituds: per cada vora 
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de riu sobre els camps o prats hi haurà el dret de pas dels pescadors i no es podrà 
mai tancar. 

5. Els comerços d 'aquesta època que siguin carnisseries, fleques, hostals, taver
nes, botigues de teixits, és a dir tots els comerços, són propietat pública i es donen 
en arrendament per un any, en general als particulars. A més, els locals en els quals 
es practica dits comerços són també propietat dels comuns. 

6. Els camins han d'ésser mantinguts en bon estat pels propietaris que tenen les 
finques a vora del cami. El propietari de la part de sota ha de fer les parets de sos
teniment del camí, i el propietari de la part de dalt l'ha d'espedregar, fer les grava
des i mantenir-lo en bon estat. 

7. Ésser metge o apotecari és un càrrec oficial i molt abans que s 'inventi la 
Seguretat Social els andorrans ja tenien el metge de capçalera pagat per la cof.fec
tivitat. 

8. El Consell General es cuida de cobrar la quèstia i determinar les talles, i no 
pot oblidar que també s'ha de preocupar dels subministraments vitals per als habi
tants de les Valls, com per exemple del blat i de la farina. 

9. El dret de construir ja en el segle xv111 no és un dret que acompanya el dret 
de propietat, sinó una prerrogativa dels comuns i del Consell General, que poden 
autoritzar o refusar la llicència de construir. La propietat particular és només un dret 
de conreu. 

10. Els càrrecs d'autoritat pública són obligatoris i gratuïts. Tots els caps de casa 
tindran diverses vegades un mandat per a ésser consellers de la Vall o consellers 
del Comú, o cònsols o llevadors o manadors o capitans o deseners. Aquests 
càrrecs no es poden descartar i corresponen a un servei civic. 

11. El Consell General i els comuns o quarts controlen totes les activitats públi
ques que interessen el conjunt de la cof.fectivitat i tenen jurisdicció en totes les 
coses de l'economia. Ja en aquell temps els funcionaris del servei de control es 
deien mostafàs, veedors, banders, comissaris, visuradors, compters, etc. 

(. . .) 
El règim econòmic que tenen les Valls d'Andorra al segle xv111 correspon en 

molts punts a la doctrina d'un socialisme d'Estat, que Sismondi i alguns altres autors 
defensaran al segle XIX i que es posarà en pràctica al segle xx en alguns països." 

De Bertrand Bélinguier, de l'any 1970, és el text següent: 

"Fait particulièrement remarquable , les populations voisines des Pyrénées, 
françaises et espagnoles se sant toujours entendues pour maintenir la paix entre 
elles, même pendant les périodes de guerre entre la France et I'Espagne; aussi la 
formation de la frontière s'est-elle faite de facon très origina/e, à tel paint que de 
nombreuses coutumes ant survécu à l'unité francaise et à l'unité espagnole. Les rai-
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sons de cette particuliarité sant simples: l'économie des Vallées pyrénéennes se 
réduisait jadis à /'exploitation de paturages d'ailleurs fort riches; ces paturages 
appartenaient à tous les habitants qui avaient ainsi une propriété commune admi
nistrée par une assemblée dant fe rafe éta it de gérer les intérêts et les biens de la 
Vallée ; cette organisation des Vallées pyrenéennes présentait done plusieurs 
aspects nettement "socialistes» . Mais, comme i! y avait interférence de paturages 
dans la mesure oú les troupeuax d'une vallée utilisaient les paturages d'une autre 
vallée, les contestations étaient nombreuses; la necéssité d'établir une organisation 
particulière se fit bient6t sentir: "organiser pacifiquement la possession des territoi
res indivís au moyen de faceries est fe fait essentiel qui guide toute étude de la fron
tière». Ces faceries pouvaient se définir comme un ou plusieurs actes d'association 
de paturages, établis par des vallées voisines; elles constituaien t aussi des traités 
de paix et des traités de neutralité; ceci explique l'indépendance de chaque vallée 
à l 'éga rd du pouvoir souverain et l 'a ttachement à ces libertés reflété par l'appella
tion de «République », terme que nous avons souvent trouvé à propos de /'Andorre, 
alars qu'il ne s'agit nullement de Républiques, au sens du régime politique habitue-
1/ement signifié par ce terme, ma is d'un terme fréquent da ns fe droit pyrénnéen. " 

És a dir, a la seva manera , ex isteix una situació singular. 
És clar que hi ha un fet que ens és desconegut: aquesta divis ió territoria l ve amb 

la hi stòria dels comuns i és característi ca. Els comuns -amb els seus quarts- són 
l'única institució d'Andorra sobre la qual no es troba cap document. No hi ha cap 
decre t de creació de cap comú o fe t similar, exceptuant la partició de la parròquia 
d'Andorra en les dues actuals l'any 1978 i la prèvia creació cíel quart d'Escaldes
Engordany. 

Si algun document d'aq uesta mena hagués existit, n'hauria quedat alguna traça 
en algun lloc, i no sembla haver-n'hi absolutament cap. És, doncs, una estructura 
d'organització del territori , una manera d'entendre com s'havia de gestionar aquest 
i de viu re-h i, que ens ve de molt antic. Si dos-cents anys abans de Crist ja es parla 
dels andosins, alguna cosa vol dir. Vol dir que hi ha una comunitat que ha deixat 
una sè ri e de coses que són importants i que, a l'hora voler-les transformar, ca l tenir
les presents , o almenys ca l ésser conscients que representen quelcom de disti ntiu 
i essencial per a la nostra identitat com a poble. 

Un aspecte ja insinuat és que dins d'Andorra aquests territoris sempre han estat 
molt gelosos de si mateixos, de la seva administració, del seu dret a administrar-se 
ells mateixos. En canvi , de cara a fora d'Andorra, sempre han tingut molt clar un 
sentimen t unitari i únic d'andorranitat. Sense necessitat de governs, sense neces
sita t de partits -no vull pas dir que els partits no sigu in necessaris-, han sabut tro
bar la fórmula , a través del Consel l General de les Valls, perquè hi hagués uns con
se llers que representessin i gestionessin els interessos de tot el país. No és, doncs, 
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els efectes del mercat pur i dur. 
Si els comuns i les parròquies ho han aconseguit, no ho han aconseguit els ve·l

nats ni els quarts. En tot aquest procés i en aquest desenvolupament dels darrers 
cinquanta anys, els quarts han tingut una erosió fortíssima i han perdut molt de la 
seva essència.! és que, si ja la gent té poca consciència avui dia de quina divisió 
territorial tenim , amb els quarts s'esdevé que ningú no sap si són autoritat o no ho 
són. Hi ha un buit, en la memòria col·lectiva, sobre quin és el seu paper. Un paper 
que és molt important i que caldria aclarir. Això no obstant, cal destacar el paper 
decisiu de la parròquia, i no del quart, com a unitat bàsica. De quarts i veïnats 
només n'hi ha en algunes parròquies; en canvi , la parròquia és igualitària i ocupa 
tot el territori, actualment constituït per set unitats d'aquesta mena. Així, doncs , la 
unitat bàsica , l'elemental, la que ens prové de temps remots , la que es pot con
templar des d'aquesta ca racterística volun tat comuna de tot el territori de ter algu
na cosa en comú i ter un país , és la parròquia . Crec que, a l'hora de voler canv iar 
o mod ifi ca r les coses, s'ha de tenir molt present aquesta real itat essencial. Que la 
bandera sigui de tres colors, que l'ordre protoco l·lari de les parròqu ies sigui un o un 
altre, és trivial a la vora d'aquest fet. El que és essencia l i que valdria la pena des
tillar en tot aquest procés des de l'antiguitat i en el qual ens hem de sentir reflec
tits - i aquí, la llengua, el dret i altres particularitats són fets que es van acumulant- , 
és l'element vertebrador. Hi ha una columna, hi ha un esquelet bàsic, que per a mi 
són aquests tres factors, i aquests tres factors s'han de tenir molt en compte. Si es 
vol fer un salt al buit , cal ésse r conscients del que es deixa. Qualsevol decisió pot 
pa rtir d'una igualtat de participació política d'aquestes parròquies - garantia de l'e
quilibri territorial- o bé anar cap a un ce ntralisme progressiu i desestructurador de l 
nostre territori , que és tant com dir de la nostra identitat. França i Espanya van fer 
aquesta opció en el seu moment. Catalunya també és un país centralista. La si tua
ció del Pirineu , despoblat, amb problemes, i on només els caps de comarca tiren 
edavant, en són un clar reflex. Això a Andorra no s'ha donat. No s'hauria de donar. 
Ara, segons quins canvis es facin , formarem part d'aquest grup de països cen tra
listes. Potser per deformació professional , la meva reflexió és aquesta. Em porta a 
creure en un territori equ ilibrat, com fins ara s'ha demostrat que ho és. Si es vol 
canviar alguna cosa, primer s'ha de demostrar que això és possible amb garanties 
per a tots els territoris. Resumint: els drets polítics són més importants que els drets 
econòmics, i qualsevol pas que porti a un ca nvi en aquest sentit s'ha d'estar molt 
convençut per fer-lo. Perquè , a més a més, com en el tema dels coprínceps i pel 
que jo entenc, hi ha quelcom que lli ga aquestes realitats amb el passat i que ens 
diferencia de la resta del món. 

Antoni Pol és arquitecte,degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes d'Andorra, 
secretari de la Societat Andorrana de Ciències. 
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De l'Estat liberal 
a l'Estat de 
partits 

Maria Rosa Ferrer -
Dividiré la ponència en dues parts . En primer lloc, exposaré de manera molt suc

cinta, i des d'un punt de vista teòric, l'evolució a Europa de l'Estat, fins a arribar a 
l'Estat de partits (partitocràcia), i l'altra part la dedicaré a centrar el tema a Andorra. 

1. L'ESTAT LIBERAL 

Introducció 

a) Evolució històrica 

El feudalisme. Prendré com a punt de partida el feudalisme per analitzar l'evo
lució que ha sofert l'organització política fins a arribar a la formació de l'Estat tal 
com s'entén avui dia als paisos occidenta ls. 

L'Edat Mitjana es caracteritza per una estructura política plural, amb molts i 
variats centres de poder. El poder estava disgregat entre les instàncies particula
ristes feudals (burgeses, gremials) i les universalistes (de l'Imperi i del papat) . El rei 
tan sols era la punta d'una piràmide de poders autònoms (senyors feudals) . Única
ment l'Esg lésia apareix com una entitat manista del poder, cosa que l'en fortia 
davant el poderpoiWc. 

La societat estamental. Ja a la baixa Edat Mitjana apareix el que s'anomena 
societat estamental. En aquest període l'estructura feudal experimenta una impor-
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tant modificació caracteritzada perquè els burgesos (habitants de les ci utats) acon
segueixen el suport del rei per obtenir les llibertats que reivindicaven davhant l'entre
llat de privi leg is. Existeixen tres estaments: noblesa, clergues i comuns. Hi ha dos 
centres de poder: el rei i les corts o parl aments, compostos pels tres estaments 
esmentats. Del pluralisme feudal s'ha passat al dualisme estamenta l. 

La monarquia absoluta. Les diferents transformacions, tant des d'un pun t de 
vi sta social com econòmic, o els avenços tèc nics i molt especialment el perfecc iona
ment de les tècniques mi litars, fan aparèixer la unitat del poder estatal, que es carac
teritza per una estructura de poder un itari i centralitzat, personalitzat en la figura del 
rei. La centralitzac ió del poder polític en la monarquia absoluta constituirà el suport 
sobre el qual s'aniran assentant les cultures nac ionals. Alhora, en concretar-se les 
fronteres, sorg iran Estats independents que seran, amb fo rça aproximació, Estats 
nac ionals. 

L'Estat liberal. El seu punt de partida són les revolucions burgeses com a con
dicionant. Molt breument i per ordre cronològic les enumero a continuació. 

En primer lloc tenim la revolució anglesa, que és provocada per un enfrontament 
entre el parlament i la Corona. El 1688, amb l'anomenada Revoluc ió gloriosa, s'ins
taura un règ im monàrq uic constitucional. 

La revo lució nord-americana té el seu inic i en la llui ta contra el domini colonial 
anglès. Conclou amb l'aprovac ió el 1787 de la Constitució dels Estats Units. Aquesta 
és la primera manifestac ió federal i pres idenciali sta de l'Estat amb un règim ríg id de 
separació de poders. 

La Revolució francesa (1789) és la més influent i apareix com un trencament més 
radical de l'Antic Règim . En la seva expressió trobem el de finitiu establiment de l'Esta t 
modern i els orígens de l'Estat liberal. 

b) Concepte d'Estat 

Avu i, la doctrina política distingeix en tre l'Estat com a institució i l'Estat com a 
comunitat. L'Estat com a ins titució és el conjunt d'institucions de govern d'un país. 
L'Estat com a comunitat és la societat que fa de suport a aquest aparell institucional. 

Aquests dos conceptes es complementen. Ai xí, tot i les divergències doctrinals 
existents per part dels teòrics , la defi nició que em sembla més adequada és la d'or
ganització del poder polític d'una comunitat nacional. Els seus elements formals són 
el dret i el poder polític. El seu suport són el territori i el poble. A més, tenim els òrgans 
de l'Estat (parl ament, govern , etc.) que són els que defineixen el dret i exerce ixen el 
poder polític dins la comunitat nac ional. 
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La representació 

La revoiució liberal-burgesa i l'Estat constitucional van imposar un punt fonamen
tal de trencament amb l'Antic règim -com ja he apuntat abans- i amb la forma d'or
ganitzac ió del poder polític. 

L'Estat burgès capitali sta fou la primera forma d'organització del poder polític que 
féu possible que esdevingués autònom de l'estructura econòmica i es donés com a 
institució separada i alhora diferent de les altres, ja que en no identificar-se amb cap 
persona o classe es podia mostrar com a pertanyent a tots en conjunt. 

Tots els pod ers semblen conflu ir en el centre i donen lloc a una administració 
pública en mans del govern per tal d'arrencar a l'ari stocràc ia la direcció dels afers 
locals (Tocquev ille) i, per consegüent, assentar un nou poder: l'Estat. 

Aquest poder impersonal va comportar l'establiment d'una pecu liar Constitució 
política que tindria com a fi la seva pròpia existència. 

Així les coses, els princ ipis bàsics del liberal isme consti tucional són els següents: 

a) la divisió de poders (garantia de l'Estat davant el parlament) (Montesq uieu); 
b) la sobirania nacional (concepte de nació com a garantia d'un autogovern popu

lar); 
e) la representació política (garantia del parlament davant el poble). 

Per a la qüesti ó que ens ocupa , centraré l'exposició en la representació política 
que, com a garantia del parlament davant el poble, no és sinó la lluita de la burgesia 
en ascens davant el poble en el seu conjunt. Cal remarcar que el triomf de les tesis 
de sobi rania naciona l davant les de sobirania popular afectarà la futura implantació 
dels partits en el funcionament de l'Estat constituciona l. 

La pràctica del mandat imperatiu en el constitucionalisme continental sorgirà en 
contra de l'Antic Règim i en estreta connexió amb les noves idees que aportarà la 
revo lució francesa, de les quals la sobirania nacional serà l'autèntica idea fonamen
tal. 

Carré de Malberg sistematitzarà amb gran encert els principis essencials del nou 
règim representatiu fundat per l'Assemblea Nacional el 1789: 

- els diputats representen tot la nació; 
- els diputats són independents dels collegis electorals que els han eleg it; 
- l'Estat està format únicament per individus iguals entre si i entre els quals no 

pot establir-se distinció política. 

A partir d'aquí es produeix un canvi de concepció, perquè l'individu concorrerà 
a l'elecció dels re presentants no perquè pertanyi a un determinat grup socia l o 
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estamental sinó com a conseqüència de la seva condició de ciutadà, ja que en el 
moment en què va esclatar la revolució, el diputat era un simple delegat del seu 
grup, classe o estament, sotmès a les instruccions més o menys precises que 
havia rebut. 

En el sistema rep resentatiu que va establir l'assemblea constituent, la idea de 
la representació s'oposa a la idea del mandat , les quals són incompati bles. El 
diputat és elegit d'un collegi de ciutadans i durant tota la legislatura és indepen
dent. 

A partir d'aquest moment apareix el problema del mandat imperatiu , tema en 
el qual acaba triomfant la postura que per a un diputat aquell no pot existir. L'únic 
que pot existí r és el superi or i unitari interès de la nació. 

Tant en la reflexió absolutista com en la liberal s' havia manifes tat una clara 
reserva davant l'apari ció de l'estructura d'organitzac ió dels interessos col-lectius. 
S'in icia el debat sobre la necessitat o no del pa rtit polític i apareixen detractors 
(Condorcet) i defensors (Burke). 

No obstant això, el fet que el nou monarca, a diferència de l'anteri or, passi a 
ésser un monarca difús, temporal, revocab le, compost i variable farà que es vagin 
consolidant els pa rtits polítics. 

Així, l'Estat li beral acabarà transfo rmant-se en Estat de parti ts. 

De l'Estat liberal a l'Estat de partits 

La millor prova de la necessitat del partit polític és la seva pròpia existència 
social i la seva progressiva consolidació institucional. 

Els partits políti cs viuen quatre fases en la seva relació amb l'Estat (Trieppel): 

1. Oposició 
2. Desconeixement 
3. Legalitzac ió 
4. Incorporació 

La fase d'oposició és la lluita contra les institucions de l'Antic Règim per acon
seguir la llibertat política. 

El desconeixement signifi ca la fi de la resistència de l'Estat i l'acceptació del 
mecan isme parlamentari. 

La legalització signifi ca la integració popu lar i la mediació social -característi
ca del principi de rep resentació. 

No serà fins al seg le xx que els partits polítics aconseguiran la incorporació 
jurídica.Eis partits polítics han anat ocupant un espai en el món del dret a partir 
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de les lleis electorals i de les normes dictades per regular el funcionament dels 
grups a l'in terior del parlament. 

L'entrada dels partits en el món del dret co incideix amb la consolidació a 
Eu ropa de les primeres organitzacions sociali stes. 

El s primers partits moderns provoca ri en un trencament estructural amb les 
antigues formes d'organització, concretament amb els partits de notables. 

El punt de partida, cal trobar-l o en la creació del partit socialdemòcrata ale
many, del qual deri varan els partits de masses europeus. 

Cal concebre el partit pol íti c de masses com a cos ·organitzat , permanent, 
estructurat i estab le , amb una disciplina interna i una organització institucional prò
pia . 

Els elements defini dors dels partits políti cs moderns són: 

- rígida distinció entre membres del partit i electors; 
- disciplina interna com a element fonamental de funcionament ve rs l'interior i 

de relació amb l'exte ri or; 
- els parti culars , considerats d'una forma aïllada i no com a part integradora 

d'altres organ itzac ions, són els que fo rmen part del partit; 
- organització pròpia estable dotada d'una estructura i de mitjans materials. 

Com ja he apuntat abans, la prog ressiva extensió del dret de su fragi, els can
vis que sofreix la constitució material de l'Estat i la conso lidació dels partits dona
ran lloc a un nou concepte: el de l'Estat de partits , que no aconseguirà la seva 
magnitud fins després de la Segona Guerra Mundial. 

La partitocràcia 

El fet que el dret s'ocupi dels partits faci lita alhora l'ap licació de mecanismes 
correctors de les tendències oligàrquiques en el seu si. 

Que les constitucions modernes contemplin la fi gu ra dels partits polítics possi
bi lita democratitzar la vo luntat col-lectiva dins la seva esfera. 

No entraré a exposar tota la doctrina política i les tesis que s'han mantingut en 
relació als partits polítics i la seva constitucionalització, perquè en el programa d'a
questa Diada figura la ponència que po rta per títol Partits politics i Constitució. 
Només vu ll palesar que la democràcia actual és una democràcia de parti ts i 
atemptar contra l'existència o el lli ure funcionament dels partits és atemptar con
tra la democràcia. 

El sistema de part its és el menys dolent de tots els sistemes. 
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2. LA REALITAT A ANDORRA 

L'Estat andorrà 

D'acord amb la definició d'Estat apuntada més amunt, Andorra disposa dels ele
ments necessaris per a afi rmar que és un Estat: població, territori i organització de 
govern . Té també un sistema judicial i una legislació pròpia. 

Ara bé, podríem definir que Andorra és un Estat quasi absolut, ja que els tres 
poders clàssics - legislatiu , executiu i judicial (Montesquieu)- conflueixen en la figu
ra dels coprínceps. Per tant, podem dir que és un Estat pre-Montesquieu, amb fór
mules pròpies de l'estru ctura feudal. 

Davant aquesta realitat, el poble andorrà ha sentit la necessitat de procedir a 
una reforma de les institucions. 

La representació 

El poble andorrà no és un poble sobirà. Malgrat l'ex istència d'unes eleccions per 
proveir els conse llers generals (parlamentari s) i els membres del comú, pel que fa 
al poder legislatiu en última instància els coprínceps amb la simple signatura poden 
menysten ir la vol untat dels andorrans. 

Cal fer esment aquí que el sistema electoral és el majoritari amb llistes obertes 
i la representació és territorial. 

El procés de reforma 

L'inici de l procés de reforma de les inst itucions , cal situar-lo en l'acord del 
Consell General de l 25 de gener de 1975. 

L'any 1978, com a conseqüència del desequilibri de representació en el si del 
Consell General de la parròquia d'Andorra la Vella, s'aconsegu í la creació de la 
setena parròquia amb la separació d'Escaldes-Engordany d'Andorra la Vella. 

Després de sis anys de treba ll des de l'inici del procés de reforma insti tucion al 
i d'haver sotmès sis propostes a votació popular, s'arribà, el 15 de gener de 1981, 
a la promulgació del decret sobre el procés de reforma insti tucional i es procedí a 
la creació de l Consel l Executiu (govern) que en el seu preàmbul el defineix com la 
primera fase d'un procés més ampli. 

Posteriormen t, en el decurs dels deu anys següents es va promu lgar el Codi de 
l'Administració i es va instituir el Tribunal Administratiu i Fiscal (aquest darrer va 
en trar en funcionament el 1991 ). Aquest procés de reforma tan lent ha estat condi-
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cianat per la inexistència d'una voluntat política per portar-lo a terme en el sentit d'a
conseguir la divisió de poders, que és el que caracteritza un Estat de Dret; és a dir, 
d'actualitzar la forma d'Estat que teníem. Únicament s'han portat a terme mesures 
parcials -Codi de l'Administració- sense contemplar la globalitat.En l'àmbit judicial 
ca l remarcar que també s'han produït reformes significatives, en les quals, però, 
no ha interv ingut per a res el Consell General. Existeix una comissió per a la refor
ma de la justícia composta per persones -majorment magistrats- nomenades direc
tament pels coprínceps. A títol d'exemple, citaré la creació del Tribunal Superior de 
Corts amb el recurs de suplicació, i la promulgació del Codi Penal. 

Les eleccions generals de desembre de 1989 van permetre que determinats 
grups polítics amb corrents innovadors accedissin a ocupar càrrecs polítics en el si 
del Consell General , amb què es fa un pas molt important en l'adequació de l'Estat 
andorrà a l'Estat de dret. S'inicia així el procés constituen t. 

El procés constituent 

a) Introducció 

Els motius que porten a la decisió de dotar Andorra d'una constitució escrita són 
diversos: 

- El cre ixement desmesurat de la població -les previsions de futur deixen entre
veure que aquest creixement es produirà al mateix ritme en els propers deu anys 
(informe Tapinos)- genera tensions sòcia-polítiques que només es podran resoldre 
si hom disposa dels mecanismes de con trol dins un marc legal fonamentat en el 
concepte d'estat de dret. 

- Per la seva situació geogràfica, Andorra no pot romandre al marge dels 
corrents polítics europeus i ha de poder formar part com a Estat dels diferents orga
nismes supranacionals. 

- Andorra és una nació sobirana i com a tal vol que hom la reconegui. Els 
corrents democràtics existents a Europa faciliten l'asso li ment de les asp iracions 
dels andorrans. Es vol el reconeixement de la personalitat internacional d'Andorra. 

Amb això es veurà garantida la independència i la llibertat, i s'assegura el futur. 
El Consell General, en la sessió extraordinària del 18 de juny de 1990, va aprovar 
per unanimitat el text següent: 

"Crear(. . .) una Comissió de tipus especial, presidida per la Sindicatura, desti
nada a assumir la iniciativa del procés constituent, mitjançant l'elaboració d'una 
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Proposta de Constitució escrita que se rà concertada amb els Coprínceps en el marc 
d'una Comissió Tripartida. 

Aixf ma teix, atorgar a la referida Comissió Especial plena operativitat per a efec
tuar un seguiment del procés de definició i examen de la Constitució. 

So l-licitar als Coprfnceps l 'o bertura de negociacions, din s e l marc d 'una 
Comissió Trip a rtida , de ca ràcter pari tari, fo rmada per rep resentants dels 
Coprinceps i de l Consell General, en el si de la qual s 'e fectuaria l 'examen, discus
sió i definició del text constitucional, el qua l serà sotmès a la consideració de la M l. 
Assemblea i a l'aprovació directa del Poble Andorrà a través de referèndum. " 

Alhora, ca l remarca r que la resolució núm . 946 (1990) del Conse ll d'Europa, 
relativa a Andorra, en el seu apartat 13. i, diu textualment: 

"invita els Coprfnceps i el Consell General de les Valls a considerar l'oportunita t 
de dotar-se d'una Constitució escrita que fixaria els drets i lliberta ts dels ciutadans 
tal com estan definits en els tractats in ternacionals sobre la protecció dels drets de 
l'home, aixf com a proposar la seva adopció al poble andorrà mitjançant referèn
dum". 

b) La crisi política 

La legislatura que comença el gener de 1990, després de les eleccions de 
desembre de 1989, no ha esta t fàcil, però ha servit per a posar de manifest les dife
rents tendències polítiques a Andorra, que, molt esquemàti ca ment i sense apro
fundir, es pod rien dividir en tendències evolucionistes i tendències involucionistes. 

Abans de tot, però, sembla necessa ri fer una breu exposició dels fets que han 
succeït en aq uesta legislatura que podríem anomenar de cri si. 

Tan sols s'aconsegueix una ce rta estabi li ta t durant uns anys i escaig, ja que la 
dimissió del sínd ic Beal -motivada per un problema de salut- va provoca r, el febrer 
de 1991, un canvi de majoria en el si del Consell General al voltant de personalis
mes i no a part ir d'un programa polític. Això no hau ria estat possible si haguessin 
existit els partits polít ics . 

Aqu est canvi de majoria va provoca r una bipolarització de ls membres del 
Consell General. La majoria no va compl ir amb l'obligació, tal com ho disposa la llei , 
d'aprovar un pressupost. Podia presentar les esmenes necessà ries al pressupos t 
elaborat pel govern fins a transformar-lo en un de totalment diferent i mitjançant 
aquesta eina pressupostària obligar el gove rn a portar a terme la políti ca que la 
majori a volgués. Això no fou així. L'únic que succeí fou que es va transferir el blo-
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queig polític al conjunt de la població. Al mateix temps es va produir un bloqueig 
total de totes aquelles accions encaminades a assolir les aspitacions dels grups 
més evolucionistes. 

La no-aprovació per part del Consell General del pressupost de l'Administració 
pública per a l'any 1991 , el fet que que el govern hagués superat la moció de cen
sura presentada al Consell General per dotze consellers i la situació de bloqueig 
sistemàtic desencadena la dissolució del Consell General el passat 30 de gener, 
amb la consegüent convocatòria d'eleccions anticipades, que tingueren lloc l'ab ril 
d'enguany i mitjançant les quals es pot dir que triomfaren les tendències constitu 
cionalistes en rebre un ampli suport a les urnes. 

e) El text constitucional 

Paral-lelament i durant tot el període de crisi política, la Comissió Tripartida, 
encarregada de l'elaboració del text constitucional, va progressar en el redactat. 
Aquesta comissió, però, acordà mantenir el secret de les negociacions, amb què es 
va propiciar un clima de malestar en els diferents sectors polítics, ja que amb això 
es negava el debat obert i plural sobre la redefinició de l'Estat andorrà. Amb tot, 
alguns grups polítics van convocar reunions públiques per exposar l'evolució del 
procés constituent únicament en relació a la informació de què es disposava i, 
sobretot. per portar a terme una campanya al seu favor i conscienciar els andorrans 
de la necessitat d'una Constitució . 

El dia 4 de gener de 1992, el Diari d'Andorra feia públic l'avantprojecte de text 
de Constitució que amb tant de secretisme s'havia anat redactant per part de la 
Comissió Tripartida. L'endemà, dia 5 de gener, Informacions Diari publicava les 
Disposicions Transitòries.Amb la publicació d'aquests textos es trenca el pacte de 
secret i es porta a nivell de carrer el debat sobre la Constitució. 

Aquestes són dades que cal tenir en compte a l'hora de valorar la dissolució anti
cipada del Consell General del 30 de gener. 

d) El procés constituent després de les eleccions generals, l'abril de 1992 

El debat constitucional a nivell de carrer arriba a la màxima rellevància en el 
decurs de les campanyes polítiques per a les eleccions generals de l'abril , en les 
quals, com ja he exposat, les tendències polítiques més evolucionistes aconsegui
ren un resultat aclaparador a les urnes. 

El 5 de juny d'enguany, el Consell General, reunit en sessió extraordinària, es 
constitueix com a Consell Constituent amb la finalitat d' "esmerçar de manera ab so-
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lutament prioritària tot el seu treball legislatiu a l 'enllestiment del procés que ha de 
permetre l'adopció per referèndum del poble andorrà del text de la Constitució''. 

Es crea una comissió legis lativa especial enca rregada del procés constituent i 
es reprenen les negociacions en el si de la Comissió Tripartida. Alhora , es crea una 
segona Comissió Tripart ida amb representants del Consel l General , del govern i 
dels comuns pe r tractar la qüestió de la delimitació interna de competències. També 
s'acaba amb el secret acordat en la legislatura anterior. 

d) Model de Constitució per a Andorra 

Amb la finalitat de no provocar un trencamen t històric, s'ha valorat que ha d'és
ser una Constitució pactada amb els coprínceps (Comissió Tripartida). 

Els objectius principals del procés constituent són: 

-Declarar que el Principat d'Andorra és un Estat democràtic i social de dret i que 
la sobiran ia emana del poble. 

- Adoptar noves formes d'organització: 

• Els coprínceps, com a caps d' Estat, han de regnar però no gove rn ar 
(actes deguts, promu lgació i sanció de lleis, etc.). 

• El Consell General ha d'ostentar la rep resentació del poble andorrà i exer
cir el poder legislatiu . 

• Mitjançant una nova llei electoral, ca l aconseguir un sistema de repre
sentació mixt (territorial/proporcional) paritari. 

• El govern és el titular del poder executiu i dirigeix l'Administ ració. 

• Garantia de la independència del poder judicial. 

-Organització territorial en se t parròquies administrades pels respectius comuns 
i recone ixement d'una àmplia autonomia de l'admini stració comu nal. 

- Forma de gove rn : sistema parlamentari. 

S'han d'incorpora r els principis bàsics de la Declaració Universal de ls Drets 
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Humans ta l com han estat adoptats i proclamats per l'assemblea general de les 
Nacions Unides. Ja van ésser inco rporats a l'ordenament jurídic andorrà mitjançant 
una llei emanada dels coprínceps del 29 de març de 1989. 

e) El partit polític dins la Constitució 

El sistema actual andorrà no dóna cabuda a l'ex istència de partits polítics ente
sos com a partits de masses. Ara per ara només podem dir que existeixen grups 
polítics de caràcter parroquial , malgrat que alguns tinguin vocació nacional. Amb l'a
dopció de la Constitució i la reforma del sistema de rep resen tació i de la llei elec
toral, els partits polít ics podran desenvolupar-se a bastament dins l'Estat andorrà. 

L'avantprojecte de Constitució que s'ha publicat a la premsa, en el seu arti cle 28 
i sota reserva de la delegació andorrana, diu textua lment: "Es reconeix als ando
rrans el dret de lliure creació de partits polítics i l'afiliació en els mateixos. La seva 
creació és 1/íure; el seu funcionament i organització hauran d 'ésser democràtics i les 
seves actuacions conformes a la Llei. Els seus afiliats o membres hauran de tenir 
la nacionalitat andorrana. La suspensió de les seves activitats i la seva dissolució 
hauran de ser efectuades pels òrgans judicials". 

És de suposar que el text de finitiu , que serà aprovat pel Consell General i pos
teriorment sotmès a referèndum nacional , con tinuarà constitucional itzant els parti ts 
polít ics, perquè, com ja he dit anteriorment, la democràcia de pa rtits és la menys 
dolenta. 

Maria Rosa Ferrer és cap de servei de la Secretaria general del Govern. mem
bre d'Entesa i Progrés. 
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Partits polítics 
i Constitució 

Pere Moles 

P erm eteu-me, abans de tot , de dir-vos que el meu partit , el Grup d'Acció 
Democràtica d'Escaldes-Engordany, no va presentar cap cand idatura a les últi

mes eleccions . Ho và rem fer per cohe rència amb els nostres plantejaments, segons 
els quals un període constitucional no pot caracteritzar-se per lluites polítiques en 
les quals pot quedar ofegada la voluntat d'un ampli secto r de l poble. 

És, doncs, en aquest sentit que es va intentar consensuar una ca ndidatura 
única, per poder portar al si del Consell General una sola veu , la veu de la volun
tat dels ciutadans d'Escaldes-Engordany en la seva globalitat. 

La realitat va ésse r ben diferent, i aquest objectiu no va poder portar-se a bon 
fi , pe r l'autosuficiència d'un sector políti c que, enfortit per les seves últimes victòries 
electora ls, va considerar inúti l intentar fer per l'esforç de tolerància necessari per a 
poder parlar amb les altres forces polítiques. 

No obstan t això, nosaltres vam creu re que era el nostre deure d'explica r quina 
era la posició que defensàvem. 

I no volem pas dir amb això que la nostra posició tingui la facu ltat d'ésse r l'ú ni
ca i exclusiva ve ritat constituciona l, però sí que pensem que, en el cas d'haver-se 
pogut elaborar la cand idatura única, els nostres plantejaments haurien defensat 
positivament el pensament d'un sector del poble i s'hauria pogut assolir una varie
tat d' idees de la qual hauria nascut una Constitució per a tots. 

Ara nosaltres con tinuem pensant que el nostre co ncepte de Constitució és el 
més viab le, el menys traumàti c, el més rea li sta i, en defi nitiva, el que més respon 
a les necessitats del poble andorrà, en oposició a l'avantprojecte que es va elabo
rar en consens secretament durant l'etapa an terior, i que va ocasionar una gran 
decepció entre la població. 
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Per una altra part, els últims esdeveniments polítics socials a Fran ça i a 
Espanya, i també a Europa en general, ens reafirmen en la conv icció de la justesa 
dels nostres plantejaments. 

I quan diem que tenim el nostre concepte de Constitució no pretenem pas dir 
que som experts en dret constitucional. Al contrari , nosaltres som simples ciutadans 
preocupats pel moment històric que vivim. Estem en ple període pre-constitucional , 
cosa que significa que el protagonista més important hauria d'ésser el poble. Per 
tant, és el poble que s'hauria de pronunciar, primer de tot , sobre el significat o l'o
portunitat del procés constituent. 

I si insistim tant en el poble i en la voluntat del poble és perquè vam tenir accés 
a un avantprojecte de Constitució per al nostre país i, a la vista d'aquest avantpro
jecte, el poble andorrà, en general, va manifestar el seu descontentament. El poble 
no es va trobar identificat en aquella Constitució. El poble es va sentir defraudat. 
Quasi diríem que el poble es va sentir enganyat. Això es va poder comprovar a tra
vés dels nombrosos articles de premsa en els quals una part molt important i molt 
representativa de la nostra població va manifestar el seu desacord, el seu desen
eis, la seva preocupació. 

I per què el poble no s'hi va trobar identificat? Doncs , simplement, perquè aquest 
avantprojecte de Constitució es va anar elaborant amb secretisme i sense que el 
poble andorrà fos coneixedor dels diferents punts , títols i capítols que s'anaven con
sensuant. I perquè les persones que periòdicament s'anaven reunint per consen
suar aquests títols o cap ítol s a través d'una com issió tripa rtida no coneixien la 
voluntat del poble. 

El poble no s'havia manifestat mai sobre el procés constituent. El poble, en 
ca nvi , si que s'havia manifestat favorablement sobre el procés de la Reforma 
Institucional. I això es va fer per mitjà d'unes consu ltes populars que van tenir lloc 
a totes les parròquies andorranes. 

I què és el que va manifestar el poble en aquel la ocasió? Doncs , simplement, 
el seu desig de convertir Andorra en un autèntic Estat de dret, per mitjà de la 
Reforma Institucional. No va dir que volia una Constitució. Tampoc no va dir que 
volia un Estat social. 

La Reforma Institucional va néixer l'any 1978 amb dues decisions fonamentals 
preses pel Consell General. 

La primera fou la declaració solemne del desig que Andorra esdevingui un Estat 
de dret, tot mantenint la forma de coprincipat, detingut aquest, de forma pro-indivi
sa i personal, pel bisbe d'Urgell i pei cap de l'Estat francès . 

La segona decisió és el reconeixement de la Declaració universal del drets de 
l'home aprovada i proclamada per l'assemblea general de les Nacions Unides el 1 O 
de desembre de 1948, amb la manifestació que aquests principis, veritables, autèn
ti cs i ferms estatuts d'un Estat de dret, se ran d'aplicació a tot el territori andorrà mit-

90 Universitat Catalana d 1Estiu 1992 



jançant les oportunes i futures legis lacions. 
A partir d'aquestes dues solemnes declaracions, es va fer l'anàlisi de la si tuació 

institucional existent en aquel l moment, amb la finalitat de saber quines eren les 
reformes que calia efectuar per assolir l'objectiu fixat de convertir Andorra en un 
autèn tic Estat de dret. 

Per aproximar-nos al problema, em remetré a la Memòria de la Reforma segons 
la qual Andorra és ja, avui , un Estat - no un Estat de dret, pe ro sí un Estat- , ja que 
Andorra reuneix tots aquells requisits que fan que sigui un Estat. 

L'Estat de dret és una concepció moderna. Lògicament és quelcom molt més 
nou que Andorra. Andorra té més de 700 anys d'existència. La idea de l'Estat de 
dret en té només 200, perquè el seu naixement esta xifrat en el moment de la 
Revoluci ó fran cesa. Això no vol dir altra cosa : si l'Es tat de dret és posteri or a 
Andorra, el que cal és complementar l'estructura actual i aplicar els condiciona
ments necessari s per a arribar a l'estadi d'Estat de dret. És a dir, el que, ni més ni 
menys, han fet els actuals Estats de dret que existeixen al món. 

Entremig, però, hi ha una circumstància que ca l tenir molt en compte. És el fet 
que An dorra és un coprincipat. Més que especial, l'adjectiu a aplica r ha d'ésser el 
de peculiar o particular. Perquè , si anéssim a mirar, tots els actuals Estats de dret 
del món tenen, o almenys han tingut, moltes particularitats que efectivament són 
més especials que aquesta d'Andorra. El fet de l'existència d'u n govern que s'es
tructura a partir d'una fórmu la de cop rincipat no és cap inconvenient per a arribar a 
l'afirmació d'Estat de dret. Al contrari. En tot cas, s'ha d'entendre que totes les 
nacions han de sentir-se molt orgul loses de les seves pecul iaritats. I Andorra no ha 
d'ésser un cas diferent, i menys encara si es cons idera que aquesta sin gu laritat és 
tan profunda que arrenca d'un conveni signat entre dues persones l'any 1278. Ara 
no es pot dubtar d'una fórm ula que s'ha mantingut viva, ferma i potent du rant tant 
de temps. 

Abans de passar, doncs, a la fase d'Estat de dret, pod ríem mirar si Andorra reu
neix prèviament els elements necessaris per a ésser un Estat. Aqu ests elements 
són: la població, el territori i el govern o organ itzac ió. 

No entraré en el detal l d'aquests tres elements, que indiscutiblement tothom sap 
que Andorra posseeix des de fa molts anys. 

Per tant, si queda clar que Andorra és ja un Estat , podem pretendre passar a la 
fase següent, que és la de l'Estat de dret. 

L'Estat de dret comporta la divisió de poders i està constituït per les normes que 
regulen les relacions entre l'administ ració i els particu lars. Amb l'apari ció de la doc
trina de l'Estat de dret, tots els òrgans de l'administració, tots els poders, totes les 
autori tats estan sotmeses a la llei i així es garanteix totalment el dret de l'admin is
trat. 

No es podria mai afi rmar que Andorra és un Estat de dret i no crear un tribun al 
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contenciós-admin istratiu , tal com s'ha fet. Tampoc no s'hauria pogut crear aquest 
tribunal si abans no s'hagués promulgat un Codi de l'Administració, tal com també 

s'ha fet. 
Algunes de les actuals autoritats andorranes i partits polítics que són al poder, i 

que encara critiquen el Codi de l'Administració per qüestions de detall , no han entès 
res sobre el significat d'aquest cod i. I tampoc no han comprès que no es podria par
lar de Constitució sense l'ex istència d'aquest codi i sense l'existència d'un tribun al 
admi nistratiu que té per missió, precisament, de salvaguardar els drets dels ciuta
dans davant els possibles abusos que pugui cometre l'administració. 

Aquestes mateixes autoritats i partits polítics que critiquen també el decret de 
l'any 198 1 perquè la sobirania radi ca en els coprínceps, tampoc no han comprès 
que aquel l any no hi havia cap més solució que acceptar-ho d'aquella manera, si 
es vol ia que el procés de la Reforma avancés , ja que els obstacles eren insupera
bles. 

Segurament qu e, en aquests moments, algú es farà una pregunta molt in teres
sant, una refl exió importan t: Per què la Reforma de les Institucions fa temps que 
està encallada i, en canvi , avui és possible parlar d'una Consti tució? 

És ve ritat que la Reforma de les Institu cions estava encal lada. Però estava 
encall ada per uns motius juríd ics que ve nien de França. Per pa rt del minis teri 
fran cès d'Afers Exteriors, el nostre proj ecte de Reforma va suscitar greus objec
cions. França pretenia que Andorra es trobava sota la sobirania francesa i, partint 
d'aquest principi, al nostre pa ís li era impossible d'arribar a ésse r un Estat de dret, 
i això tant si es feia a través de la Reforma Institucional com si s'hagués intentat 
fer-ho a partir d'una Constitució , ja que el problema era exactament el mateix. 

Els juristes fran cesos deien: els andorrans creuen que l'e recció d'Andorra com 
a Estat no hauria de posar fi al règim dels cop rínceps ... Això no és possible .. . Seri a, 
pe r exemple , impossibl e, en el pla constitucional francès, que el cap d'Estat francès 
sigui ensems el cap d'un Estat estranger. 

I, referint-se al bisbe, deien: se ria també jurídicament impossib le que una per
sona física de naciona li tat espanyola, i sotmesa jeràrquicament al Papa, que és al 
seu torn cap d'Estat, sigui el cap d'un Estat independent. 

A més, també deien que no semblari a co rrecte que la responsabilitat del presi
dent de la República francesa pogués ésse r discutida per una jurisdicció andorra
na. Per totes aquestes raons , el naixement d'un Estat ando rrà impl icava necessà
riament , en el pla jurídic, la fi del règim dels coprínceps. 

Què vol dir això? Vol dir que els andorrans ens trobàvem entre l'espasa i la 
pa ret. Si volíem ésser un Estat de dret, havíem de renuncia r als cop rínceps. O, dit 
d'una altra manera, si volíem continuar amb els coprínceps, havíem de renunciar a 
la condició d'Estat. 

Naturalment, aquests plantejaments, els andorrans no els hem acceptat mai. 1 
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fin s hem fet fer estudis juríd ics per rebatre'ls. Però, els anys anaven passant i 
aquest escoli no es podia superar. 

L'any 1989, fa solament tres anys, amb motiu del pagament de la quèstia, els 
representants del copríncep francès encara van dir: "estem oberts a totes les pro
posicions que ens vulgueu formular, llevat del tema de la sobirania". 

És claríss im que, amb aquestes condicions , no es podia tirar endavant la 
Reforma; però tampoc, de cap manera, no s' hauria pogut fer una Constitució. 

I ara alguns es preguntaran: com és que el que era impossible l'any 1989, ara 
sí que és possible? És a dir, com és que l'any 1992 és possi ble que Andorra esde
vingu i un Estat de dret, amb el manteniment dels coprínceps, i, en canvi , abans era 
impossible? Què ha passat? 

La resposta a aquesta pregunta només es pot trobar dins el con text internacio
nal. No ca l que la busqueu dintre d'Andorra , sinó dintre d'Europa. 

Què ha passat aquests últims anys? Han passat dues coses molt importants : la 
primera és que Espanya ha entrat al Mercat Comú, i la segona és que Andorra ha 
negociat després un acord comercia l amb el Mercat Comú . 

Abans que Espanya formés part de la Comunitat Econòmica Europea, Francça 
tractava els problemes d'Andorra com si Andorra fos França. França estenia a la 
resta dels països comunitari s els avantatges que tenia sobre Andorra . 

És a dir, França prenia decisions com si Andorra fos seva, com si es trobés sota 
la sobirania francesa. I aquesta manera de fer, aquests plantejaments, els altres 
països de la CEE els acceptaven o, almenys, els toleraven. Ningú no contradeia 
França en el tema d'Andorra. 

Ara bé , a partir del moment que Espanya es va troba r de ple dret dintre la CEE, 
les teories que Francça tenia sob re Andorra es van enfonsar. Espanya no va accep
tar els raonaments francesos. I és de suposar que els altres països també van 
comença r a dubtar. A partir d'aquí, França es va trobar en una postura difícil i va 
have r de renunciar a aquelles tesis que sempre havia defensat. 

Si França, doncs, ja no pretén que Andorra està sota la sobirania francesa, ja 
no hi ha res impossible. 

Si analitzem el tractat comercial que Andorra ha signat amb la Comunitat 
Econòmica Europea, veurem com enlloc no s'hi diu que França tingui cap privilegi 
especial sobre Andorra. Al contrari , dins aquest tractat, França es dilueix en el con
text de la CEE. França és, dins aquest tractat, en drets i en ob ligacions, un país 
idèntic a qualsevol altre país de l'Europa comunitària. 

Havent-se, doncs, superat aquest problema, Andorra podrà ésse r un Estat de 
dret, tant dins el marc d'una Constitució com d'una Reforma Institucional. 

Per a ésser un Estat de dret, segons els juristes del Consell d'Europa , es nèces
siten cinc coses . Cinc, ni més ni menys. 

La primera i la més important és que la sobirania estigui en mans del poble. 
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La segona és que el poble tingui, a través dels seus representants eleg its 
democràticament, el poder leg islatiu. 

La tercera és que el govern tingui tot el poder executiu. 
La quarta és que la justícia sigui independent. 
I la ci nquena, que els drets humans siguin respectats. 
Doncs, si partim d'aq uestes bases, podem constatar que per arribar al reconei

xement Internacional de l'Estat de dret només ens cal modernitzar i actualitzar les 
institucions que ja tenim. 

Tenim uns cop rín ceps , des de fa més de 700 anys, que són els nostres caps 
d'Estat. Ara bé, aquests cop rínceps, a les acaballes del segle xx encara ostenen la 
sobirania i tenen el poder absolut. Això és incompatible amb el concepte modern 
de l'Estat de dret. És, doncs, imprescindib le de reformar la institució dels cop rín 
ceps, els quals han de renunciar, a favor de l poble, a la sobirania i al poder abso
lut. Això no vol pas dir que hagin de desaparèixer. Els coprínceps han de continuar, 
però amb unes altres funcions i unes altres prerrogatives. Han de portar a terme 
una funció moderadora. Es tracta, doncs, d'una modernització, d'una actualització 
de la in stitució dels coprínceps . 

Tenim una altra institució, el Consell General , que és també una institució molt 
antiga. Va néixer l'any 1419 amb el nom de Consell de la Terra i ha anat evolucio
nant en el decurs dels segles . Però aquest Conse ll General no gaudeix encara de 
tot el poder legislatiu que ha de tenir una ca mbra parlamentària moderna. 

La tercera institució, que també ja tenim , tot i que la seva creació és molt més 
recent, és el Govern. Però el nostre Govern no té encara tot el poder executiu. Així, 
doncs, el nostre Govern també necessita ésser actualitzat, dotant- lo de tot el poder 
executiu que li falta. 

La quarta institució que també ja tenim és la justícia., La justícia andorrana és 
una institució molt antiga i ja s'ha anat modernitzant en els últims anys. Però la jus
tícia andorrana necessi ta ap rofundir encara més en l'aspecte de la seva inde
pendència. 

I, finalment, tenim els drets humans. Els drets humans sempre han estat res
pectats a Andorra , malgrat el que digu in alguns sectors que busquen protagon isme 
a cà rrec nostre . L'any 1978 van ésser oficialment proclamats pel Consel l General. 
I l'any 1989, els mateixos cop rínceps van promulgar la Llei dels Drets de la Persona. 
L'únic requisit que fa lta complir és la signatu ra, a les Nacions Unides, de la Carta 
Universal dels Drets de l'Home. 

Per tant, creiem que és claríss im que, amb una Constitució que es limités a com
plir aquests cinc requisits, Andorra no tindria cap problema a ésser reconeguda com 
un autèntic Estat de dret, amb la possibilitat d'ingressar a qualsevol organ isme inter
nacional que li convingués, inclòs el Consell d'Europa. 

Amb tota sinceritat, ho diem amb tota la convicció del món , no veiem per quin 
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motiu ens hem hagut d'embarcar, els andorrans, en aqu esta aventura de la 
Constitució que s'està fent, amb més de 100 arti cles i amb un nombre inimaginabl e 
d'obligacions que ens imposa. La nostra Constitució s'havia de limitar a tractar els 
cinc requisits enumerats. I res més. 

I, ara, perm eteu-nos que posem en dubte que el que s'està fent sigui un a 
Constitució. 

Una Constitució és la Llei fonamental de la qual es dota un poble desp rés d'ha
ver-se proclamat sobirà i independent, sense necessitat de negociar amb ningú, ni 
amb altres Estats, ni amb altres pobl es, ni amb reis ni amb prínceps. Solament el 
poble és sobirà i solament el poble decideix com ha d'ésser la seva Constitució. 

El cas d'Andorra és totalment diferent. A Andorra no és el pob le que es procla
ma sobirà i independent i que s'atorga una Constitu ció. Andorra negocia amb els 
seus senyors que són els sobirans i els demana que renunciïn lliurement i espontà
niament, a favor del poble, als poders que ara tenen. El poble demana una cessió 
de poders , un traspàs de prerroga tives . El poble desitja que els cop rinceps cedei 
xin tots aquells drets que són necessa ri s perqu è Andorra sigui un Estat de dret. I 
els coprinceps cediran aqu ests drets, als quals renunciaran a favor del poble. Es 
tracta, doncs, d'una cessió de sobirania per part dels coprínceps i no d'una procla
mació d'independència per part del poble. 

Però, deixem a part el tema de la semàntica. Els uns voldran que se 'n digui 
Constitu ció; d'a ltres, Reform a Institu cional. D'a ltres diran que es tracta d'una Carta 
Magna. Alguns altres, fins i tot, sostenen la teori a que s'haurien de fer uns nous 
Pariatges del segle xx. Però, prescindint del nom que hom vulgui donar a aquest 
important document, cal tenir en compte que el que realment importa és el contin 
gut del text que es redactarà i que després es promulgarà. I aqui sí que val la pena 
que els andorrans intervinguin en el moment de donar les ori entacions. No hem 
d'esperar que se'ns porti a referèndum nacional. Llavors, ja se rà massa tard . No la 
podrem discutir ni en Assemblea Magna perquè l'Assemblea Magna ja estarà supri
mida. 

Vegem , doncs, què diu l'avantprojecte de Constitució. 
Segons aquest avantprojecte, Andorra és un Estat de dret democràti c i social. 

Nosaltres preguntem: per què democràti c i social? Un Estat de dret no pot ésse r 
altra cosa que democràti c; per tant, aquest adjectiu ja hi sobra. Si la paraula social 
té significats de socialisme, socialista, socialització, socialitzado r, socialitzant, etc., 
creiem que aquesta no és la intenció ni la voluntat del poble andorrà. En canvi , si 
la paraula social significa simplement que l'Estat s'h a de preocupar dels problemes 
socials, aquest adjectiu també hi sobra, ja que, per definició, tot Estat de dret té l'o
bli gació de preocupar-se dels problemes socials, de la mateixa manera que tot 
Estat de dret té l'obligació de preocupar-se dels problemes relacionats amb la salut, 
amb la cultura i amb l'educació dels seus ciutadans. Pe rò se ri a absurd de dir: 
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Andorra és un Estat de dret, democràti c, social, sanitari , cultural, etc. 
Les ex - repú bl iqu es com uni stes de l 'Europa de l'Est teni en totes un es 

Consti tucions i uns noms ca rregats d'adjectius qualificatius: 
- República popular, democràti ca, socia lista de Polònia; 
- República popu lar, democràtica, socialista d'Hongri a; 
- Repúb lica popular, democràti ca, socialista de Txecoslovàquia; 
- Unió de Repúbliques socialistes soviètiques . 
Dins la mate ixa URSS hi havia: República popular, democràti ca, socia li sta, 

soviètica de ... (Lituània, Ucraïna, etc.). 
Tots aquests paisos, a la vista de l'èx it que han tingut, han canviat la seva 

Constitució, i el primer que han fet ha estat suprim ir tots aquests adjectius pom
posos, absurds i inútils que no volen dir res. A An dorra, ara, anem pel camí de 
cop iar aq uelles coses que han fracassat a tot arreu del món. 

Segons l'avantprojecte de Constitució, Andorra té l'obligació de modifica r el Codi 
de la Nacionalitat, amb esperit d'obertura. És possible que als andorrans ens con
vingui de modi ficar el Codi de la Nacionalitat, ja que els percentatges d'estrangers 
estan arribant a una nivel ls perill osamen t elevats. Però, si els andorrans decideim 
de modifica r el Codi de la Nacionalitat, ha d'ésse r pe rquè aquesta és la nostra 
voluntat; no perquè ens ho imposi la Constitució. I això per una raó de principis. Si 
el Consell General té el poder leg islatiu , ha d'ésse r lliure de modificar les lleis, de 
fer- les i de desfer-les quan vulgui i com vulgui. 

L'avantprojecte de Constitució ens mana de fe r una llei sobre el dre t d'associa
ció. Si tenim en compte que el dret d'associació és un dret humà i ja ha quedat clar, 
d'una vegada per totes, que An dorra s' ha compromès a respectar-l os tots, per qu in 
moti u la mateixa Constitució ens ho ha de repetir i recordar una altra vegada? És 
que potse r es pensen, els qui fan la Constitu ció, que quan se rem Estat de dret ens 
negarem a acceptar aquest prin cipi bàsic d'un Estat de dret? 

La nostra Consti tució parla de les vacances de ls treballadors, de les jornades 
laborals. És que aquestes coses no les tenim ja perfectament leg islades en el nos
tre reglament laboral, que no té res a envejar a qualsevol reg lament laboral dels 
països del nostre entorn? 

La pena de mort . És necessa ri abolir, amb la Constitució, la pena de mort per 
segona vegada, quan la pena de mort ja va quedar abolida amb la promulgació del 
Codi Penal, fa uns quants anys? 

El dret de manifestació. És norm al que els qui vulguin mani festa r-se, ho puguin 
fer solament amb una prèvia notificació a les autoritats, és a dir, sense que ni tan 
sols els calgu i demanar cap autorització? Podran, doncs, organitzar man ifes tacions 
quan vulguin , com vulguin i allà on vulguin? 

De què ens se rveix als andorrans d'estar entre França i Espanya i de ve ure el 
que passa en aquests països amb les manifestacions sindicals, amb els greus pe r-
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judicis econòmics que ocasionen i amb les considerables molèsties que causen a 
la població en general? 

Les manifes tacions són un dret És veritat Per tant , no les hem de prohibir. Però 
cal que siguin ben reglamentades i, sob retot, molt limitades. Els drets dels uns no 
han de perjudi ca r els drets dels altres. França i Espanya, es veu en obligades a 
prendre mesures molt severes de ca ra a les manifestacions . 

I aq uí ho hem de fer tot al revés, hem de passar d'un extrem a l'altre. Hem d'o
brir les portes de bat a bat a totes aquel les coses que ara els altres països volen 
res tringir o limitar, precisament perqu è els ciutadans d'aquests països estan can
sats dels excessos i dels abusos relacionats amb les manifestacions. 

Amb aquestes condicions, no ens estranya que els sindicalistes d'Andorra esti
guess in tan contents quan van ll egir el que deia la nos tra Constitució. Fins es 
devien quedar sorpresos, ja que, segu rament, no s' imaginaven que se' ls tractaria 
tan bé. 

Els habitatges socials , el subsid i d'atur .. . 
S'han entretingut , els qui fan la Const itució, a ca lcular el cost econòmic que 

representen aquestes coses? I, suposant que ho hagin fet, no es podrien realitzar 
igualment amb simples lleis que no fossin constituciona ls? 

Tot això demostra que aques ta Constitu ció està di rigida per gent de fo ra que fa 
la impress ió que no es fi en de nosa ltres . Com més coses ens posaran a la 
Consti tu ció més reduïda serà la sobirania del poble i més limitat quedarà el poder 
leg islatiu. Tot això no ens interessa als andorrans. No ens interessen les ingerèn 
cies estrangeres. Es veu massa clar d'on vén en les pressions. Es veu massa clara 
quina és la ideologia políti ca que es persegueix , una ideologia política que podrà 
ésse r mol t bona per a segons qui , però que, en tot cas, no és la nostra. 

Andorra necessita una Consti tu ció que s'adapti al nostre pa ís, a les nos tres 
necessitats, a la nostra manera d'ésse r, a les nostres possib ilitats econòmiques , als 
nostres costums. 

No volem que es menyspreïn institucions tan arrelades al país i tan respecta
bles com la nostra Assemblea Magna, la qual suprimeixen. 

El referèndum podrà ésser molt democràti c, però el refe rèndum no pe rmet el 
diàleg . El referèndum sols permet de dir s/ o no. És molt tri st que els andorrans ens 
hàg im de limitar a dir s/ o no quan es tracta de la nos tra Constitució . L'Assemblea 
Magna permet la discussió, permet les opinions, permet el dret d'exp ressió. Permet 
tot el que no permet el refe rèndum. 

També hi ha una altra institució que s'estan carregant És la quèstia. La quès tia 
pot tenir tots els inconvenients que es vulg ui , tots els defectes que es vulgui . És una 
ce rimònia menyspreable pel que comporta de tribut medieval, de prestació de ;ura
ment, d'acte de vassa llatge, incompatib le amb l'època moderna , incompat ible amb 
l'Estat de dret Però la ce rimònia de la quèstia és l'única que garanteix que els 
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representants del poble andorrà siguin rebuts ofi cialment, almenys una vegada 
cada any, de forma alternativa , directament pels mateixos coprínceps, sense inter
mediaris, sense representants , sense persones que els substitue ixin. Per tant , la 
quèstia val la pena de conservar- la, va l la pena de modernitzar-la, d'actualitza r-l a, 
tot suprimint-li el caràcter feudal que tenia i convertint-la en una visita de co rtesia 
protocol-lària en virtut de la qual els coprínceps, d'una form a institucionalitzada, 

reben els legítims representan ts del poble andorrà. 
També voldríem fer esment d'algunes idees del professor Zemanek en el seu 

informe sobre l'estatut internacional d'Andorra , que recomanava d'in stitucionalitza r 
un procediment que impliqués els dos Estats veïns, França i Espanya, per a garan
tir les bones re lacions amb aquests Estats. Zemanek proposava de signar dos trac
tats bilaterals idèntics, en tre Andorra , d'una part , i Fran ça i Espanya, de l'altra. O 
bé, cosa que encara s'adaptaria millor a la si tuació, un sol tractat trilateral . 

Això s'hauria de preveure a la nostra Constitució, ja que An dorra no pot perme
tre's, ella sola, de tenir ambaixades a tots els països del món. Els andorrans neces
sitem protecció diplomàtica a l'estranger i hem d'ésse r conscients que això no ho 
podem assegurar nosaltres so ls. Els nostres mitjans econòmics no ens ho perme
ten. I això, només es pot aconseguir amb uns acord s amb els països veïns. 

Per acabar, i com a resum, us diré que el nostre partit té com a objectiu essen
cial que Andorra esdevingui un Estat de dret, però no en la forma com es pretén 
fer-ho. Aquest objectiu es pot aconsegui r perfectamen t amb el nostre concepte de 
Constitució, consistent a reformar les institucions, sense copiar constitucions fora
nes i sense acceptar ingerències estrangeres. El Consell General, novament elegit, 
ha comès un error d'acceptar negociar la Constitució partint de la base de l'avant
projecte que s' havia elaborat durant l'etapa anterior. Amb un mal avantprojecte no 
podrem confeccionar una bona Constitució. No és aportant petites modificacions a 
aquell avantprojecte com farem una bona Constitució per a Andorra. Lamentem que 
el secretisme continuï essent de rigor entre els actuals negociadors, després dels 
quasi cinc mesos que han transcorregut. On és l'esperit de consens i de trans
parència de què tant es parlava durant la campanya electorai?És amb secretisme 
que han d'actuar un s consell ers genera ls que ells mateixos s'autoq ualifiquen de 
prog ressistes? La tàcti ca del secretisme només portarà els andorrans a have r d'ac
ceptar fets consumats i resignar-se a constes tar si o no a l'hora de la consu lta popu
lar, sense que tingu in cap possibil itat d'expressar les seves opinions. 

Se ri a una llàstima que aquesta actitud sectària d'alguns dels polítics actuals obli
gués un ce rt nombre d'andorrans a pendre posició pel no. 
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Uns partits 
polítics per 
a Andorra 

MarcFomé 

No parlaré dels partits polítics concrets , i per això vaig triar el títol d'Uns partits 
politics per a Andorra, perquè no vull parlar ni del meu ni dels altres, sinó que 

em proposo enfoca r el tema des d'una perspectiva unive rsitària. 
Començarem, breument, per dir el que hi havia fins ara , que ja ho sabem prou 

tots, o quasi tots. Fin s a l'any 1972 hi havia un sistema electoral antic que propor
cionava sorpreses el matí de les eleccions. Després hi ha hagut un sistema elec
tora l amb un reglament funciona l que s'ha mod ificat i que s'ha esmenat. Aqu est 
reg lament ha mantingut el principi de les llistes obertes i no hi entren per a res els 
partits, perquè fin s que fa poc Andorra es va adherir a la Declaració Unive rsal dels 
Drets Humans, els partits no estaven autoritzats, ni s'autoritzaven ni es pod ien auto
ritzar per manca de ll ei. Què hi ha ara? Ara hi ha disset grups polítics , com s'ha dit 
al matí. És mol t prematur dir-ne disset partits polítics , dels grups que hi va have r a 
les últimes eleccions, perquè el que van ésser en molts casos foren ag rupacions 
electorals. 

Algu ns d'aquests parti ts polítics, com s'ha dit prou aqu í -en Vicenç Mateu ho 
ha repetit molt-, tenen vocació naciona l, i no solament el seu sin ó d'altres, i el fet 
que es presentess in o no a les eleccions de diferents parròq uies té un va lor actual
ment circumstancial. Com és lòg ic, perquè el sistema no permet altra cosa que fer 
eleccions a cada parròquia per les circumscripcions electorals de la parròqu ia. Per 
bé que en alguns casos es pod ri a fer una cosa: presentar-se partits amb les matei
xes sigles a més d'una pa rròq uia, però no encara, naturalment, a escala nacional. 

Tot el funcionament de ls pa rtits polítics depèn de la Ll ei El ectora l. La Ll ei 
Electoral què hau rà de portar: el reconeixement del parti t polític com a únic interl o
cu tor polític, o no? Aquesta és la ref lex ió que ens hem de fer. El fet és que els par-
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tits polítics són eines per a aplega r voluntats de treball políti c. 
Aquí s'està parl ant de ¡:artits polítics pe r a Andorra, i si no hi hagués una modi

ficació substancial de la Llei Electoral no valdria la pena parlar-ne , perquè conti
nuaríem tal com estem fi ns ara. Per tant, si hi ha una modificació de la llei , nosal
tres, la majoria del meu partit, som partidaris de la proporcional nacional, tal com 
ens explica en Lluís Babi . Pe rò també ve iem i també hem dit, juntament amb els 
d' Entesa i Progrés, que potser s'ha d'ésser positivista en algunes coses i s'haurà 
de passar per un sistema híbrid , mixt, amb tots els inconvenients que pugui tenir. 
No hi veig els inconvenien ts que es deia que hi hauria d'haver al partit del govern 
se t consellers i set més dels al tres per una ra ó: perquè en aquest tema dels partits 
i dels temes que tracten , és a dir, de la representació proporcional, nacional o parro
quial, sempre estem mediatitzats per una cosa: sembla que les decisions dels nos
tres parlamentaris sempre siguin repartir els diners de la "padrina", sembla que no 
hi hag i res més que fer polisportius, fe r camps de tir i fer pa laus de ge l i fer carre
teres. No hem parlat de res més. Però és que ara estem entrant a un parlament; 
enca ra no som en un parlamen t, però entrarem en un sis tema parlamentari, tindrem 
un parlament. 

Aquell Consell-Parlament farà moltes més coses, és a dir, que d'aquestes que 
hem dit no en farà gaires, perquè no hi haurà tants calés segurament, però en canvi 
en farà moltes altres, potser més importants per a la vida de la gent, que enca ra no 
s'han fet fins ara, com el Codi Penal. És cla r, llavors , que si mirem una mica més 
enllà de la típica polèmica: parròq uies petites, altes, grans o baixes - o altres temes 
que sempre se sustenten amb l'e lectoralisme i sempre es basen en el fet que els 
pa rl amentaris han tingut fins ara l'aixeta dels diners-, si mirem més enllà d'això, què 
ve iem? Veiem, ev identment, que el nostre parlament haurà de dir un dia: ens agra
da el Codi Penal? Qu è hi falta? L'a rreglem? El podem arreg lar com vu lguem? Pe rò 
quan el parlament ho digui. Ens agrada com està organi tzada la sanitat, l'educació , 
les com unicacions, les relacions intern acionals? De tot això, fin s ara, no se n'ha par
lat. Tots aquests no han es tat temes electo ralistes fin s ara, però en el fu tur ho 
se ran . 

Per posar un exemple. Imaginem, per exemple, que segu im amb el mateix sis
tema electoral d'ara i un dia volem fer una llei de divorci . Suposem que resulti que 
Andorra la Vella, Escaldes, Sant Jul ià i En ca mp hi estan d'aco rd , o que almenys 
tres parròqu ies amb molt més de la meitat del cens electoral hi es tan d'acord , i que 
resulti que els 350 electors d'Ordino (i no vu ll senyalar) amb els de Canillo, la 
Massana i Encamp es ca rreg uen el projecte de llei. Això se rà la vo luntat popular? 
Jo crec que això és més important que fer un polisportiu on sigu i. Per tant, s'ha d'a
nar més enllà de les ba ral letes de repartiment, sobretot ara que s'ha fet un repa rti 
ment de diners i de competències. 

També crec que el sis tema del 30 per ce nt del repartiment dels diners ho arre-
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gla malament i hi estem bastant en contra, per diverses raons: primer, perquè no 
està clar; és veritat, estan discutint encara el repartiment. Aquest com prèn el 30 per 
cen t, fin s i tot les taxes que ens cobren per fer el passaport nou , o tot el que entra 
a la caixa? Tal com ho diu la ll ei, podria ésser això, però molts entenem que no és 
així, que són els impostos de comerç de consum a l'any. Amb això hi ha una polè
mica, però sob re el mateix sistema de repartiment, no hi podem estar d'acord per 
la manera com s'ha fet, perquè, com deia el Sr. Pe re Moles, primer es divi deix la 
meitat per set parts iguals i després es fa una altra meitat que es reparteix a raó 
d'un 35 per cent per la població de les parròquies i un 15 per cent pel territori , i així 
la parròquia més petita que deu ésse r Ando rra la Vel la, tot i que no està encara 
defini da entre Andorra i Escaldes, i ens perjudica i molt. 

De fet, com que la llei no és una llei ob ligatòri a per a aquest any, per a l'any que 
ve i per a l'a ltre, sinó que les taxes i els percentatges, crec jo, s'han de pode r nego
ciar (pe rquè no crec pas que pugui figurar a la Constitu ció que es posaran al 30 per 
cent cada any, cosa que seria monstruosa, se ri a comp letament irrea l), potser tot 
plegat no és tan greu. El que és més important és que els partits políti cs puguin 
captar l'opi nió general del país sob re els temes que el parlament haurà de decidir 
el dia que sig ui un au tèntic pa rlament, i per això els partits d'Andorra no poden 
ésse r tampoc homologables als dels altres pal'sos en tots els aspectes. Pe rquè una 
de les coses que les eleccions van demostrar és que ja estan creixent mol t els cos
tos de les campanyes electorals, i això que un dels fets que nosaltres vam aplau
dir malgrat les dificu ltats que ens va causa r als candidats que som aquí (quasi tots 
perdedors, per ce rt , però als guanyadors també els va causar dificultats) , és el fet 
que la Televisió Andorrana donés suport a la campanya. Una de les coses que va 
faltar, però , foren els debats! , que no van gosar fer-l os. En canvi , la part que ens 
van donar d'audiència, és a dir, fer uns espats amb uns mitjans iguals per a tothom, 
estàndards, ce rtament fets amb presses, allò va ésse r pe r a mi positiu, perquè fou 
econòmic. Ja que, si entrem en una dinàmica de despeses electorals com als paf
sos ve1ns, pot arribar a passar -s i no es fa una llei de finançament una mica ben 
feta, que no hi és en lloc, però aquí a Andorra podríem començar abans que els 
alt res, i fer-ho més bé- ens pot passar el que passa a Espanya o a França, i pitjor 
i tot: a Espanya i França encara sembla que hi ha uns ce rts contro ls fisca ls, pe rò a 
l'hora de la veritat es veu que res, perquè ara aixeques una pedra a França de qual
sevol ob ra pública i hi trobes un concessionari que ha donat diners al Partit socia
lista o que n'ha donat al Partit conservador, i a Espanya el mateix; és clar, això són 
coses que veiem cada dia i hi ha una mà d'escàndols espantosos i tot va a parar 
al mate ix: el fin ança ment dels partits polítics. 

I llavors resu lta que si la democràcia ha de passa r perquè els partits polítics 
hagin de tenir senyors que van a comprar concess ions o que van a comp rar coses 
i una part s'ho queden ells i una altra pa rt se la queda el pa rtit per tenir diners per 
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tal d'anar a convènce r la gent que són fantàstics, nets i honestos ... em semb la una 
distorsió de la democràcia, que s'ha de vigi lar. A Andorra ho hem de vig ilar més que 
enlloc, perquè és clar: si anem a captar arreu d'Andorra la Vella, estem pa rl ant de 
3.000 vots, i si per captar 3.000 vots ens hem de gastar en tre 1 O i 15 mi lions de 
pessetes, això suposo que no m'ho contradirà ningú , perquè va per aqul la cosa, ja 
comença a ésse r una mica fort . Hi ha d'haver un control, pe rquè de l'altra manera 
hi haurà molts "espònsors". Avui en Pius Pujades, quan ha fet la seva enquesta , ha 
parlat d'espònsors de premsa, ha parlat de gent que repetien els seus noms als 
mateixos diaris a diferents llocs, a diferents diaris , a diferents revis tes o a algunes 
dete rminades . Aquests mate ixos noms poden perfectament ésser patrocinadors de 
partits polítics, i no crec que sigui ideal, pe rquè al trament què passarà? Faran polí
tica només els rics? els que realment tinguin no solament dine rs, que no és el prin
cipa l, sinó temps. El temps és tant com els diners , i a més a més, o bé ho fan 
aquests, o bé ho fan els qui no tinguin ni diners ni temps, però llavors estan a les 
ordres de ls qui en ten en . 

Per tant , és molt importan t que ens plantegem que el dia que hi hagi una regla
mentació de partits polítics sigu i feta pensant en Andorra. La Constitució encara no 
hi pensa massa, però la llei sí que hi haurà de pensar, i dins aques ta estructura 
pensar molt en la contenció de despeses electorals en tots els aspectes. Perquè , 
si anem a una ci rcumscripció nacional -q ue espe rem anar- ll i-, s'hau rà de fer cam
panya nacional. Llavors es multiplicaran les despeses, es multipl ica rà la comp li ca
ció, es multiplicarà el que s'hi ha de posar; el que hi hem de posar els candidats, 
ja ho saben tots els qui ho han estat en aquestes eleccions. Els del nostre partit no 
vam fer el "porta a porta" i no va ésse r solament, úni cament, pe rquè conside ràvem 
que la Constitució era un tema prou gran, sinó perquè re alment i materialment ens 
era impossible a quasi tots. En cosa de pocs dies fer una campanya de porta a 
porta extensiva a 2.800 electors, era de por, pe rquè no estàvem encara prou orga
nitzats. Entesa i Progrés feia anys que estava organitzada per funcionar així i va 
poder tenir 40 o 50 persones acompanyant els candidats. 

Hi ha d'haver la limitació de les despeses, i una de les maneres bones és que 
la telev isió públ ica ho faci de la manera com ho va fer ara. No gai re diferent, pe r
què si no entrarem en la dictadu ra dels assessors d' imatge i dels dissenyadors. Són 
molt respectab les, però, és clar, si entrem en això, llavors qui tingui més diners es 
farà uns espats fantàsti csr. I no crec que sigui necessari, perquè a l'hora de la veri
tat la gent el que vo l és el tracte directe, i senti r el que explica una persona , i no 
sentir històries com fan a Espanya i a França. 

Pe l que fa a les idees, vull fer un incís molt breu. El que no s'ha de fer tampoc, 
crec jo, és atribuir d'entrada un qualificati u a uns grups o a uns altres . A Andorra 
quins partits políti cs nacionals poden arribar o quines tendències nacionals es 
poden dibuixar? Josep Maria Beal ha parlat d'una lín ia conservadora i una línia pro-
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gressista. Jo no estic d'acord amb aquesta classificació , perquè és massa fàci l. 
Posar dins un mateix sac els progressistes i posar-s'hi un mateix i deixar als alt res 
l'etiqueta de conservadors, és molt fàci l per a un mateix, perquè es posa l'etiqueta 
de progressista , però les etiquetes no volen dir gran cosa. Val més que els partits 
mateixos defineixin el que són i que la gent que els voti; és a dir, que si hi ha una 
gent que es volen dir liberals, que s'ho digu in, i si hi ha una gent que es vo len dir 
progressistes, que s'ho digu in i que ho demostrin, perquè el progress isme es pot 
defin ir en temes com immigració, en temes com nacionalitat, en infinitat de temes . 
D'això n'hem parlat amb els companys d'Andorra la Vella i amb amics d'Entesa i 
Progrés. Entre Entesa i Progrés i el Partit Lliberal faríem unes barreges entre uns i 
altres en alguns temes , que es trobarien més bé amb nosaltres alguns d'el ls, i 
alguns de nosaltres amb ell s en segons quines coses. Això sempre serà així en un 
país petit i serà així, i més encara pel fet que les famílies i els grups familiars pesen . 

Una altra reflexió que s'ha de ter és que les ideologies potser han caducat, o 
d'alguna manera s'han desacredi tat per cu lpa del desgavell de la Unió Soviètica o 
dels seus satè l·li ts . Pero tendències sí que n'hi ha d'haver, i d'idees n'hi ha de con
tinuar havent. I algunes de les idees que seran bastant importants de cara al futur 
pe r a Andorra pel que ta als partits, serà quina és la intervenció estatal en les coses 
del país . I aquí sí que em semb la que es poden dibuixar dues línies. El dia que vam 
esta r amb la premsa a Barcelona això ja es va di r, ho va dir en Jaume Bartumeu: 
"Jo veig una linia socialdemòcrata i una altra linia de tipus lliberal", va dir. Amb 
aquesta classificació ja hi estaria més d'acord , pe rquè hi entra perfectament la idea 
liberal del país que tenim nosaltres . Perquè el nostre país és, segurament, fins avui, 
el més li bera l d'Europa. Llavors , tampoc no és convenient que es passi del que és 
Andorra , amb tot el que té de bo i de dolent, a l'extrem contrari. I nosaltres obser
vem una tendència , que potser seria hora de trenar-la abans que cre ixés més a 
causa de la distribució de competències als comuns , que és un augment excessiu 
de la despesa pública. Per a mi , a Andorra, l'aplicació del sistema de les lleis de 
Parkinson, aquel les de l'augment del funcionari at de manera automàti ca tant si hi 
ha feina com si no, i també el principi de Pete r, Andorra és un laboratori on tot això 
es pot aplicar, pe r mi , al cent pe r cent. Jo he estat funcionari i ho conec bastant. I 
això té un agreujant a Andorra: que l'estament fun cionarial - s'ha de dir el que 
passa, que no ho diu gaire gent- té una importància tan brutal dins el cos electo
ral , que serà una sort que augmenti el cos electoral si la llei de nacionalitat es fa 
més generosa i més ampla, altrament els polítics acabaríem essent presoners dels 
funcionaris. I un cos funcionarial tan gran dins el cos electoral és una distorsió de l 
que ha d'ésser la voluntat popu lar. 

Per tant , convé primer partits de ca ire nacionals, o almenys que una part del par
lament s'elegeixi d'aquesta manera . La llei electoral serà fonamenta l, i aquí sí que 
hi serem, perquè hi haurà discussions. Ja ho ha dit en Lluís Babi, que encara no 
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n'hem discutit els termes, i ell és una "rara avis", perqu è a Ordino defensa unes 

idees que els seus parroquians no els hi vo len sentir, i el felicito per fer-ho i ell sap 

que és difícil , és molt difícil que la gent accepti a moltes parròquies la meitat del 

Consel l del sis tema nacional. És difícil , però és el mínim, realment el mínim. Ara, hi 

ha so lucions fora d'aqu estes, no per repartir els campanars, no, sobretot pels grans 

tem es d'un parlament, els temes que un parlament andorrà haurà de posar en 

marxa el dia que ho sigui, i esperem que aquest dia no sigui gairre llunyà . 

Hi ha maneres de permetre que això que agrada tant la gent d'Andorra, que és 

poder dir: "a mi aquell m'agrada, encara que estigui a Entesa i Progrés el voto", o 

al revés. Ai xò es pot fer. Almenys es pot fer que si els partits fan unes llistes, aque

lles no siguin les úniques possib les, i que el número u d'aquella llista no estigui 

segur de guanyar. I això crec que és molt important, perquè a tots els partits del 

món, per molt democràtics que siguin, hi ha una tendència a l'elitisme, al class isme 

dins de l mateix partit. Hi ha una directiva que mana, i que són els qui fan la feina, 

ev identment, d'això no n'hi ha cap dubte: són els qu i s'hi juguen les garrofes i els 

qui hi dediquen les hores; però tampoc no és normal que en un país tan petit , on 

tots ens coneixem, et diguin que el Partit Lliberal presenta l'u, el dos, el tres, el qua

tre i passa a l'a ltre grup quatre , ci nc o deu, i els altres que són molt simpà ti cs no 

poden passar. I és perfectament plausible que a mi em diguin: la llista d'un grup X 

té 28 noms, i d'aquests 28 en pots barrar 1 O; no marca r els que vols, sinó barrar 

els que no vols, encara és més bonic, ens agrada. S'ha de troba r la fórmu la i s' ha 

d'educar la gent a fer-ho així. I tot això seria molt més senzi ll a nivel l de recompte: 

no hi hauri a la història aquesta de si barregem o no paperetes. Es notari a la lli sta 

del partit o del gru p electora l, perquè en això sí que s'ha d'ése r una mica ampli i no 

s'hauria de dir: si tens partit polític autoritzant, no pots presentar una llista, perquè 

s'hauria de permetre la presència d'agrupacions electorals, com poden ésser de 

ca ràcter més parroqu ialista, sense oblidar que una part dels elegits ho hau ran d'és

ser per territori. 
També se ri a desitj ab le, creiem, que aquesta part també tingués elemen ts de 

proporcionalitat. Tot això s' ha d'anar elaborant i serà un tema important a fer. El que 

és fonamental, però, és que el sistema no es cop i1 d'Espanya, ni de França, ni de 

Catalunya, que és el mateix, i en canvi que s'adapti molt més a Andorra com a país 

petit i com país amb un nnmbre de vo tants molt peti t, i on tots ens coneixem. 
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Coneixement 
del passat per 
construir el futur 

El tema de la meva ponència era el coneixement del passat per forjar el futur. El 
futur polític d'Andorra, hem d'ésser clars, només és un, i és la Constitució. No 

sé si hi posarem un any, o dos anys, o tres anys pe r fer~ la, però el que sí que crec 
és que la Constitució ara és imparable. 

Així, doncs, el que ens ha d'importar actualment és aquesta Constitució, és 
aquest marc per al futur polític d'Andorra. I jo crec que tots els ciutadans hem d'es
merçar tots els nostres esforços cap a l'assoliment d'aquesta Llei. 

En aquest camí, el més impòrtant, òbviament, és el traspàs de la sobirania al 
poble. Però, un cop guanyat això, hem d'intentar construir el marc institucional més 
adequat possible a les nostres necessitats. 

Parlo a nivell personal , perquè el meu partit, que es diu Tradició i Progrés de la 
Massana, no m'ha autoritzat expressament a parlar. 

Quan he agafat el llibre de Lídia Armengol , l'autor del text, Çebrià Ba rau t - una 
persona a qui personalment estimo molt , que coneix molt bé Andorra i que és un 
bon medievalista-, parlant dels Pariatges diu: el Pariatge andorrà és el més solem
ne, perquè té una doble aprovació reial i papal i és el més comp lex i l'ún ic que, amb 
les in evitables modificacions introdu.ldes en les seves clàusules originals , ha per
durat fins als nostres dies. 

Aquest fet, a pare r meu, és importantíssim . Hi ha un fet històric, que són els 
Pariatges, un tipus de pacte que en els segles x11, x1 11 , x1v es prodigava tot al llarg 
del Pirineu, on n'hi va haver una cinquantena, i resulta que avui dia, el 1992, l'únic 
que resta vigent és el d'Andorra . Doncs bé, malgrat totes les aberracions que 
pugu in haver-hi , a mi em sembla que els Pariatges contenen les justifi cacions que 
han fet possible aquesta llarga existència, coses que ens han de serv ir pe r posar a 
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dins de la nova Constitu ció. Perquè aquestes coses han d'ésser, a la força , coses 
excepcionals. 

A mi em sembla que el primer que hauríe m de fer és formar un equip d'histo
riadors , de constitucionalistes, de civilistes, de polítics, que haurien d'intentar ana
litzar les raons per les quals avui dia ex istim en una forma totalment anacrònica. 

Jo diria que la raó essencial de la pervivència d'Andorra són els equi libris, l'e
xistència d'un conjunt d'equilibris. Hi ha moltes coses de les quals hem de treure 
pro fit , sobretot pe r mantenir-l es, pe rquè aquesta pe renn itat que ens ha fe t pe rdurar 
fins ara ens permeti de durar mil anys més. 

I això per què? Doncs perqu è hi ha un fet important, i em semb la que Anton i Pol 
d'algun a manera av ui ho ha dit: hem d'ésser conscients i tenir la humili tat de 
reconèixe r que Andorra és realment molt poca cosa. I si demà Andorra desapareix 
com a tal, que no és una cosa impossible, no se 'n parl arà ni als dia ri s, pe rqu è, jus
tament, no estem ni a l'ONU, ni a cap lloc. Hem de tenir la consciència que és una 
cosa que ens pot passa r, i si no tinguéssim aquesta consciència , no ti ndríem la 
força de fer una bona Constitució . Aquesta és la raó per la qual tenim l'obligació de 
prestar atenció i analitzar de la manera més aguda possible les raons, els fona
ments que ens han permès de perdurar fi ns avui . 

En primer lloc, ens fi xarem en l'equ ili bri en tre els coprínceps. El 1278 i el 1288, 
en el moment dels Pari atges, la força dels dos coprínceps -de ls cos cose nyors, ja 
que en aquell moment encara no se 'n deien coprínceps- és si fa no fa la mateixa 
fo rça. Ceb ri à Ba rau t ens diu que els Pari atges són un acte solemne, i aques ta és 
sens dubte una de les raons per les quals la si tu ac ió que creen ha pe rdurat fins ara. 
De tots els Pari atges que hi havia al llarg del Pi rineu, l'únic que es tà ratifi cat per una 
butlla papal és el nostre. Potse r aquesta solemnitat no és del tot es tranya a la seva 
pe rd u ració. 

El s dos cop rín ce ps, el comte de Foix i el bi sbe d'Urgell , en aquell moment són 
dos personatges importants, però limitats i amb un pes similar. En canvi , quan el 
cosenyo riu d'Andorra passa a la casa de França a través d'Enri c IV de França que 
era al seu torn Enri c 111 de Navarra i Enric 11 de Foix, llavors l'equilibri es trenca : el 
coprínce p francès és desmesuradament més important que el cop ríncep ep iscopal. 

I aques ta situació ha arribat fin s avui i, si ens n'adonem, podem inferir-ne una 
lliçó de fís ica: tenim un braç que és llarg, amb un pes pesant, que fa l'equil ib ri amb 
un braç curt amb un pes petit. 

L'equilibri dels dos coprínceps és aquest: tenim un braç que arri ba fin s a Pa rís 
i allà tenim un pes, i tenim un altre braç, petitet, que arriba fins a la Seu d'Urgell , 
però com que és més curt , i el pes més lleuger, doncs es dóna l'equilibri . 
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L'equi libri entre els coprínceps pot ésser, doncs , una de les raons de la perdu
ració d'Andorra al llarg dels segles . 

En segon lloc, tenim un altre equi li bri , que és l'equilibri en tre els coprínceps i el 
poble andorrà. Resulta que a Andorra, el 1866, no fa pas tants anys en compara
ció amb la llarga història d'Andorra , hi va haver una cosa importantíssima, que se'n 
va dir la Nova Reforma. 

Un dels punts importants de la Nova Reforma fou el fet que fins al 1866 el poder 
del Consell de la Terra era de les parròquies, i era normal , perquè Andorra , com 
deia molt bé Anton i Pol , era una federació de parròquies. 

A partir del 1820 hi va haver una sèrie de problemes , com ara la repercussió de 
les guerres carl istes a Espanya amb l'exili del copríncep episcopal , la història dels 
casinos, i molts altres fets singu lars. La rescissió dels delmes, per exemple, amb 
les excomunions pertinents, fou una cosa molt forta . És a dir, en aquell període van 
passar tota una sèrie de coses, i la gent es va adonar que era necessa ri que no 
fossin les parròquies les que prenguessin decisions. I aquesta és l'originalitat de ls 
andorrans , d'aquells mateixos andorrans que segles abans havien anat a veure els 
coprínceps, i en particular el bisbe, per demanar la form ació del Consell de la Terra 
- perquè no hi van anar les parròquies el 1419 a demanar el Consel l de la Terra, hi 
van anar els andorrans. 

La idea que el Consel l de la Terra havia estat donat als andorrans , doncs, ja hi 
era. El que passava era que, fins al 1866 , el Consell estava format pels cònsols de 
les parròquies. 

En aquell moment això es canvia i es diu: a partir d'a ra el Consell General serà 
la representació d'Andorra, no de les parròquies sinó d'Andorra com a conjunt , i es 
dicta un dels punts fonamentals de la Reforma del 1866, que és de canvia r el con 
cepte de l Consell General, que passa d'un concepte parroquial a un concepte 
nacional. 

I aquí es veu com patim d'amnèsia general. Perquè, això de què ara estem par
lant, els nost res avantpassats ja ho van resoldre el 1866. I, coincidències de la 
història, resu lta que el 1866, co incidint amb aquesta Reforma importantíssima a 
nivell polític, es dóna un fet, que és l'intercanvi de cartes amb França i Espanya, 
que ha regulat fins al mes de juliol de 1991 totes les transaccions duaneres entre 
França i Andorra i entre Espanya i Andorra. 

Això va passar llavors just en el mateix moment. I és una coincidència extraor
dinària que l'any 199 1 també es parli de Constitució al mateix temps que se signa 
l'acord amb la Comunitat Europea. Ve't aqu í, doncs, una cosa que no se'ns pot 
escapar, i és l'es treta relació que hi ha a Andorra entre l'economia i la política. 
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El tercer punt és el problema de la prop ietat territori al dels comuns. A l'avant
projecte de Constitució es parla de la propietat privada i també es parla de la pos
sible intervenció de l'Estat pe r regular l'economia de mercat. 

Doncs bé, en la Constitució d'un país on la propietat privada només representa 
un 1 o per cent del territori i la propietat pública representa un 90 per cent - aques
tes són les xifres que ens ha donat Bonaventura Adellach-, em sembla una mica 
fora de ll oc. 

Aquests són, en sín tesi, els equi libris que han permès la pervivència històrica 
d'Andorra: equilibris dels coprínceps entre ell s, eq ui libris entre els cop rínceps i el 
poble andorrà, equil ibris entre les parròqu ies, equi libris entre el Conse ll General i 
els comuns, equilibris entre els andorrans i els residents, entre Espanya i Andorra, 
entre França i Andorra ... 

Tots aquests equi li bris , perfectament ex istents avui dia, s' haurien d'analitza r 
amb el màxi m detal l, per recol li r posteriorment els punts importants i positius de 
l'anàlisi i in co rporar- los a la nova Constitució. 

També hi ha uns equ il ibris nous, que estan encara per inve ntar, però que igual
ment haurien d'aparèixer a la Constitu ció, i que són els equi li bris amb Espanya, 
França i Europa. I aquest equilibri s'hauria de subdividir en dues parts , una part 
econòmica, que és amb la CEE i que ja existeix , i una part políti ca. Hem vist el 
paper important del Conse ll d'Europa a dins el nostre procés constitu ent. Em sem
bla, doncs, que hi hauria d'haver també un eq ui libri amb el Consell d'Europa . 

Aques ts són els equi li bris que no podem trobar dins la ll istòria i que s'haurien 
de definir. Aquí haurem de donar prova de crea ti vitat per trobar les fórmules més 
adequades. 

Vu ll parlar enca ra d'un altre equ il ibri que tampoc no existeix din s el nostre marc 
hi stòr ic, i que també hauríem de trobar: és l 'eq uilibri e ntre e ls e leg i ts i 
l'Admin istració. Pe r què? Llu ís Babi abans ha dit: la crisi la tenim des de fa temps, 
i Marc Forné ha assenyalat que la cris i existeix des de l'acabament de la segona 
guerra mundial. 

Hi ha hag ut una po r, un a te rribl e por de ls nos tres e leg it s res pec te a 
l'Administració, i diré també, en contrapartida , que l'Administració no ha se rv it ade
quadament els elegits. I això em semb la important, perquè el nostre país és petit i 
els nostres polítics se ran sempre - i desitjo que així sig ui- uns amateurs, no en el 
sentit pejoratiu, sinó amateu rs en el sentit del Pierre de Coubertin , per dir-ho així. 

Aquests amateurs, òbviament, no seran uns professionals i necessiten ob ligatò-
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ri ament el suport d'una Administració professionalitzada. I l'Administració també 
hauria d'entendre que no viu per ella mateixa, sinó que viu al servei dels elegits, 
que són els rep resentants del poble. 

També, doncs, s'hauria de trobar aquest equilibri , que em sembla necessari per 
al bé del país, per a la bona fei na dels elegits, i també per a la se renitat de la prò
pia Administració. 

Antoni Ubach és director de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, membre 
de Tradició i Progrés de la Massana 
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No es reprodueixen els debats. I això, no perquè 
no n'hi hagués, o perquè fossin de poc interès, ans 
tot al contrari. Però les dificultats que presenta polir i 
condensar un debat, i el suplement de retard que això 
hauria ocasionat en la publicació definitiva, han fet 
prendre la decisió de no incloure els debats en la pre
sent edició. Tot i això, la Societat Andorrana de 
Ciències pennetrà a tothom qui hi estigui interessat la 
consulta directa i íntegra dels debats per miljà dels 
enregistraments que se 'n tenen i que en un futur pro
per seran lliurats als arxius de so dels Arxius 
Nacionals per poder fer més efectiva i còmoda la pos
sibilitat de consulta. 

Cloenda 

Un cop finalitzada aquesta jornada tan densa, com a membre de la junta de la 
Societat Andorrana de Ciències vo ldria agrair la presència dels ponents, de la 

premsa i del públic assistent. La nostra entitat pretén ésser només un vehicle de 
promoció d'estudis sobre temes que afecten Andorra directament, i no se solidarit
za específicament amb cap tendència concreta, sinó que vol ésser considerada 
imparcial en donar l'oportunitat d'expressió a totes les opin ions. Quan es va esco
llir el tema de la Diada d'enguany, es va fer arribar una enquesta a tots els grups 
polítics del país a fi de partir d'una base de dades homogènia que ajudés a perfilar 
el debat d'avui . La majoria de les enquestes no han estat retornades a la seu social 
amb les respostes pertinents. Era la nostra intenció poder comentar-l es en aquest 
fòrum; però, com que només dues han arribat al nostre abast, semblaria més adient 
de fer un comentari global quan se n'obtingui la totalitat. De tota manera , voldria 
recordar que no es tractava de dissertar sobre Constitució, sistemes electorals o 
partits polítics, sinó d'aprofundir en els factors que intervenen en la base de les 
tendències polítiques. Continuem compromesos en l'edició de les anteriors Diades 
d'Andorra a la Universitat Catalana d'Estiu que encara no han sortit publicades, i 
farem el possible per aconseguir-ho durant el proper any. 

Pe r finalitzar aquesta cinquena Diada Andorrana, voldria palesar aquesta dinà
mica tan abundant en preguntes, intervencions i comentaris que s'ha produït entre 
els ponents i el púb lic assistent. Aquest interès només s'ha pogut veure sobrepas
sat per les limitacions de temps que obligaven els nombrosos ponents. 

Moltes gràcies a tots, i us emp lacem per a l'any vinent a la sisena Diada 
An dorrana a Prada. 
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tresorera de la SAC 
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ANNEX 

Convocatòria i 
programa previst 

Sa DIADA ANDORRANA A LA UCE 
XXIV Universitat Catalana d'Estiu - Prada de Conflent (Catalunya Nord) 

TEMA: TENDÈNCIES POLÍTIQUES A ANDORRA 
Dissabte, dia 22 d'agos t de 1992 
Organitza: SOCIETAT ANDORRANA DE CIÈNCIES 

De les 9. 30 a les 13 hores: 

PRESENTACIÓ DE PONENCIES 

1. LES ELECCIONS A ANDORRA 1970-1992 Eugeni Gira/ (història) 

2. PREMSA I POLÍTICA Pius Pujades (premsa) 

3. POLÍTICA I CIUTADANIA Francesc Ruiz (premsa) 

4. LA IL-LU STRACIÓ A AN DORRA? Vicenç Mateu (politica) 

5. EL PERQUÈ D'UNA CRI SI POLÍTICA A ANDORRA Lluis Babi (politica) 

6. L'ECONOMIA ANDORRANA Enric Palmitjavila (politica) 

7. ECONOMIA I GESTIÓ Maria Reig (politica) 
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De les 15 a les 17.30 hores: 

PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS LLIURES 

8. EL FET TERRITORIAL ANDORRÀ Antoni Pol (urbanística) 

9. EVOLUCIÓ DE LA POLÍTICA A ENCAMP EN ELS DARRERS 15 ANYS 
Josep Dalieres (política) 

1 O. DE L'ESTAT LIBERAL A L'ESTAT DE PARTITS Maria Rosa Ferrer (polí
tica) 

11. PARTITS POLÍTICS I CONSTITUCIÓ Pere Moles (política) 

12. UNS PARTITS POLÍTICS PER A ANDORRA Marc Forné (política) 

13. CONEIXEMENT DEL PASSAT PER CONSTRUIR EL FUTUR POLÍTIC 
Antoni Ubach (política) 

14. TERRITORI , POBLACIÓ I SISTEMA DE PARTITS Ladislau Baró (polí
tica) 

15. ANDORRA POLÍTICA: IGUAL O DIFERENT? Josep Maria Bea! (políti
ca) 

Coordinació: SOCIETAT ANDORRANA DE CIÈNCIES 
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Uista de participants a la Diada 

Maria Teresa Armengol Mestra Escaldes-Eng. 

Jordi Ausàs i Coll Professor Escola Andorrana Andorra la Vella 

Lluís Babi i Picolo Obrer, secretari comú Ordino Ordino 

Joan Becat Prof. Universitat Perpinyà Perpinyà 

Carles Blanch Periodista TVE Sant Cugat 

Carme Bonet Periodista Ràdio Valira Arsèguel 

Martina Camiade Secretària comú Canillo Escaldes-Eng. 

Catalina Coll i Garriga Fisioterapeuta Barcelona 

Montserrat Cordero Professora Andorra la Vella 

Maria Rosa Ferrer Cap serv. Secretaria Govern La Margineda 

Diana Figueras i Nieto Professora Escaldes-Eng. 

Agustí Font i Gonzàlez Comerciant Escaldes-Eng. 

Marc Forné i Molné Advocat Andorra la Vella 

Pere Gil Carreras Empresari Escaldes-Eng. 
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Eugeni Giral Economista , professor UAB Barcelona 

Manellbàñez Periodista Escaldes-Eng. 

Antoni lscla Periodista Informac ions Escaldes-Eng. 

Àngels Mach i Buch Farmacèutica Canillo 

Joan R. Marina i Amat Professor català per a adults Santa Coloma 

Vicenç Mateu i Zamora Professor Sant Ermengol Escaldes-Eng. 

Lluís Morera i Pasqual Gravador Encamp 

Enric Palmitjavila i Ribó Empresari Andorra la Vella 

Jordi Pasques i Canut Periodista Pirineu Actual Oliana 

Pere Pellicer i Canal Filòleg Barcelona 

Ignasi Planell Periodista Diari d'Andorra Andorra la Vella 

Antoni Pol i Solé Arquitecte Canillo 

Ermengol Puig i Tàpies Professor Escola Andorrana Andorra la Vella 

Sandra Pujadas Medievalista Girona 

Pius Pujades Periodista Diari d'Andorra Andorra la Vella 

Julià Rodríguez Periodista Informacions Diari Andorra la Vella 

Jaume Ros i Serra Empresari Escaldes-Eng. 

Albert Salvadó Director adjunt de la CASS Andorra la Vella 

Jaume Serra i Serra Empresari Escaldes-Eng. 

Sílvia Sinfreu Professora Escaldes-Eng. 

Jordi Solé i Camardons Professor sociolingüista Oliana 

Rosa Mari Sorribes Periodista Informacions Andorra la Vella 

Pere J. Tomàs i Sogueró Empresari Escaldes-Eng. 

Antoni Ubach i Mortés Director de la CASS La Massana 
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Recull de premsa 
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V Diada andorrana a la Universitat Catalana d'Fstiu 

Constitució i partits polítics, en 
el centre del debat de Prada 

• A la jornada, 
organitzada per la 
Societat Andorrana 
de Ciències , van 
prendre-hi part 
dotze ponents 

• Els temes més 
candents del 
moment actual que 
viu Andorra van 
dominar les 
intervencions 

El corma~! d'idees ~o bre el que se ce lebra aques ts die s a 
~is t c m a elec tora l. sobre corn Prad<~ dc Conncnt. 
~·ha d'organitza r e l país i sobre So ta el lema Tendènàes 
el "ign i fiem dc la consti tuc ió. i polfriqu('s a Andorra, dotze 
l'anü l i ~ i dc ta situació actuu l pone nts van trac tar temes no 
del Pri ncipa t a ls diferents ni - so lamen t polític s, s inó també 
ve ll:-. cwnòmic, políti c i .~ocial d'àmbit econòmic i soc ial. E l 
van 'er d s te mc., que van ccn- debat va .~e r viu entre e ls ass is
tr:~r les ponèncic:-. i el dcbal. ten t .~. una cinquantena de per
ahir. a la Di:tda d'A ndorra que sone s. que van seguir Iu diada 
va tenir lloc dins el marc la en ducs atapeïdes sess ions de 
U ni vc r~i tat C atalana d'E~ t iu m:ní i tarda. (Pàgs. J i 4) Un moment de la diada, celebrada en una aula dellycée Renouvle r de Prada de Conflent . 

Un autocar es queda sense 
frens i s'estavella a Escaldes 

• La topada contra 
un rètol va causar 
ferides poc greus 
al xofer i a cinc 
dels passatgers 

Un autocar d'una empresa 
d'excursio ns va quedar·se 
sense frens i va anar a esta
vell ar-se contra un rètol pu· 
blicitarl a l'en trada d'Esca l
des ve nint d'Encamp. El fe t 

!:!l va passar ahir pels vo lt s de 
~ les quatre de la tarda i en van 
~ resultar ferits de poca consi

'-- -----------------' § de rac i6 el xofe r i cinc dels 

L'autocar destrenat va anar a topar contra un rètol. 
turistes que formaven el pas· 
satge del vehi cle. (Pàg. 10) 

•• ' ' CREDIT ANDORRA 
al vostre servei i al servei del pais 

Especials 
festes majors 

SANTA COLOMA 
(Pàgs. 27 8 ,39) 

ARINSAL 
(Pàgs. 41 8 '14) 

Loteria 

"'11anyola i del Zodmc 

tPuus.I:\1I.J1 

Shoppin~ 

( 'omprar he nmb l'I Uiari 

ri'.IJ!'t.-1:'.1-ml 

Vlat•u arrea del món ... 

Plaça CoPfinoep8,5 · ESCALDES 
T•t•.:211 s2-21 t te 

Fax:eo 2 44-nx: 425 AND 
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DIU1-.IENGE. 2.1 D'AGOST DE ll)<J~ 

POLÍTICA • l) i: lri d ',\udnrra 

3 

L'evolució de la política i l'economia 
van marcar ahir la discussió a Prada 
•Antoni Ubach va dir que la pertinença a la cultura 
catalana ha fet Andorra més forta i valenta 

Montserrat Luesma 
PRADA oE CoNFLENT 

La formació de pan its polí
J'tics. e t procés consti tuent 
qu e seg ueix. el país i e t sis te
ma e lectoral que finalme nt 
haurà de ser capaç d'harmo
ni tzar les dife re nt s rea li tats 
parroqu ials, teni nt com a 
tema de fons et problema d'una 
cri si polítiCa i econò mica que 
planeja srbre e l mome nt de 
tran sic ió 1~ctual, van ser els 
temes principal s que van cen
trar la cinquena diada d'Ando
rra dins del marc de la Univer
sita t Catalana d'E stiu que ~s 
ce lebra fin s avui u Prada dc 
Conflent. 

La imposició dc tributs, ac
tu a lment indi recta, i la seva 
transfonnació en directa, en un 
tennini que es vol que sigui al 
més di latat possible. però que 
es veu nccccsari , es va apuntar 
com una de les so luc io ns a la 
crisi econòmica. 

Antoni Ubach va ser con 
trari a aquesta teoria. El fet que 
andorra gaude ixi d'u n règi m 
fi sca l avantatjós respecte del s 
països del seu entorn és preci
sament el que ha fet possible el 
se u dese nvo lupament i. en 
conseqüènc ia, segons Ubach, 
és el que s' hu de defensa r per 
sobre dc qua lsevo l ah r<~ <~hc r

nativa. 
D'all ra banda, es va refer

mar. e n repet ir-sc al lla rg dc 
tota la jornada. la idea de tre 
ballar per un equ ilibri a lots els 

nivells. La conjunció de l pas
sat i el futur d'Andorra, el man
teniment de les seves insütu 
cions i el paper de cadascuna, 
la seva població i el desenvolu
pa ment econò mi c han de d i
buixar-se sota aquesta perspec
tiva. 

La tendència en s iste mes 
electorals per la qual van apos
tar els dife rents ponents va ser 
buscar una fónnula proJX)rcio
na l mix ta de repre sentació al 
Consell . Una representació que 
fos més justa tenin t en co mpte 
la població de les parròqu ies. 
Aquesta mes ura es va tractar 
com un pas previ cap a una cir
c umscripc ió única de caire 
nacional. en la qua! no e re n 
impresci nd ibl es e ls partit s 
naciona ls. 

Impostos, eix de la reunió 

Ubach va destacar la perti
nença a la cu ltura catalana com 
un fe t im port ant qu e ha fet 
Andorra més fona i valenta del 
que ho hagués pogut estar. 

El director de la CASS va 
vo ler ma tisar. d'alt ra banda. 
el debat sobre el deute públic 
de l'Esta t , de sd ramatit za nt 
les xifres que s' han donut. 
SegOns Ubach, un deute global 
de 25.000 mi lio ns dc pesse · 
tes previst per al fïnal d'aqucsl 
exerc ici -sempre es va referir 
a dades es tirnati ve:'f- no re 
presenta cap mena dc dahu 
baix. ja que l'economia públ ica 
es mou per paràmetres ben 

La premsa, antídot del secretisme 
El paper de la premsa en 

tot aquest procés d'obertura 
política del país es va posar 
sobre la taula diverse.<; vega
des. Va ser una questió latent 
en pràcticamen t totes les 
po nè nci es que hi va hav er. 
tot i qu e fossin de s igne de 
di ferent. 

En d ifere nt s ocasio ns es 
v:~ fe r constar el trencament 
del secretisme que va sign i
fica r la pub licació per part 
del DIARI D'ANDORRA 
de l'avantprojecte de Consti
tuc ió que s'estava negoc iant 
en aque ll mo ment el ge ner 
passat. 

El mot secretisme va ser 
emprat per Pere Moles. que 
va destacar la impo rtànci a 
dels mitjans de comunicació 
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però tambê de l'administ ra
ció en aquests aspectes. 

Vicenç Mateu. per la seva 
ba nda. va fe r una aportació 
prou consistent en pera frase
jar McLuhan tot dient que el 
medi és el missa/ge. Per 
Mateu, l'aparició de ls mi t· 
jans de com unicac ió diari s 
ha canviat la manera de fer i 
de vi ure la políti ca al país, i 
n'ha canviat el ri tme per fer
lo més ràpid. 

La vida soc ial del país ha 
l:anviat a causa de la pressió 
dels diversos mitjan s de co
municació. 

Rosa Ferré va defe nsar. 
però, que el secretisme s'ha 
acabat gràc ies a l'au gme nt 
de comu nica ts de premsa 
que es fa n ara. 

difere nt s dels de l'eco nomia 
privada. Va proposar l'aplica 
ció d'un IVA moderat de l'or
dre d'un 2.5%. que fixaria la 
pressió fi scal al Principat gai
re bé lO punt s per sot a de la 
dels països europeus que regis
tre n e ls índexs més baix.os. 
Ubach va tomar a plantejar la 
creació una moneda andorra
na , l'ecu, quan Andorra s igui 
un Estat constitucional recone
gut intcnwcionalment. Aques
ta sol ució resoldria de cop el 
deute de l'Estat. 

El problema dc la mala ges
tió dels diners púb lic s es va 
tornar a tractar en parlar de l'a
co rd dc la tran sfe rència del 
trenta per ce nt als co muns. Per 
Mat eu. res ul ta incoheren t 
determinar el vo lum del pres
supos t com una l se nse ha ve r 
delimi tat prèv iament les com
petè ncies que els han dc cor
resJX>ndre. 

Els ponents van ler al·l us ions a la Constitució. 

El debat va repartir-se al llarg de 
les intervencions 

El debat, empès d'algun:.~ 
maner:t per la dinàm ica de 
les irllervencions i el caràc
ter d'aquestes. es va produ ir 
com a norma ge neral des
prés dc c<1da ponència. 

El punts que van ori ginar 
més polèmica va n ser la 
necess itat o no dc c rea r 
impos tos, fossi n di rec tes o 
ind irec tes. la falta dc fons 
ideo lògic que encara hi ha 
en alguns part its polítics del 
nost re país, quina mena de 
s is tema elec toral necess i
tem. i les fómmles de sortir 
de la c ris i econò mi ca ac
tual. 

An toni Ubach va fer 
interve nc ions e n diverses 
de les ponències sobre els 
impos tos, però també en 
van fer a lguns del s assis
tents, com ara Agustí Font. 
Vice¡¡ç Mateu, Marc Fomé i 
Ll uí s Babi so bre altres 
punts. 

Forné va fer sorgi r la 
dia lèc ti ca de l'eiique/a que 
es posa als partits polítics. 
entre progressistes i conser
vadors. Josep M. Beal. en la 
seva ponència va parlar jus
tament d'aquesta diferencia
c ió dc partit s pel que fa a 
l'evolució de la políti ca els 

Un moment del debat a l'aula 214 de la Universitat d'Estiu. 

últims anys. 
Forné va dir qu e no és 

correcte posar aquesta mena 
d'et iquetes en la s ituació 
po lít ica en la qual es viu Ja 
q ue " primer els pa rt its 
s' han de definir, i després 
es poden cl :•ssilïc:•r" . L':.d
vocat va indicar que el parti t 

pel qu al es va presentar ;1 k .-. 
generals, el PLA. havia estat 
titll at dc conse rvador, quan 
en algu ns aspectes. j u st~unenl 

no ho era. 
El debat en algu ns rno

mcnl~ va provocar que el rit
me dc les ponències s'a1enlb 
considerablement . 
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Dotze ponents per 
definir la política 

• Només tres baixes en les conferències previstes 
en la jornada andorrana a la UCE de Prada 

¡\ I. L.M. / J.P. 
l-'11.\ll\ 111 cn ... lll'-1 

ri ~ i rmisso rc~ dc ri"tdi o que hi públi cs dc dc bai in te! -lectu al. 
ha al Principat. 1 les 'evcs supo- S'est:! en vies d'una 1ransforma

~;1de .-. lc ndêndc~ polítiques. el ció social. També hi ha indicis 
Eh doltl' puncnh que van 

il'r Jc, 'l'\'l'' irlll'rvencmn' du
ra ni d di;1 d'ahir van ol'e ri r ab 
a"i'lcnh vision' mul! di fcrenls 
dc la 'i! uae ió polilica i e l se u 
l't' lli Oill ~m·ia!. 

Va obrir Cl l· ic le Eugeni Gi 
ral. que v:1 parlar de l c~ dificu l
lal.-. tlc fer una ani:d isi d'Andorra 
¡x-1 que f:1 a les cleccion.-., a cau
,;, de l'ab,ência dc p:1ni t., polí
tic.-.. a la pot:a t:i rcu l:1ció d'cx 
prc.-.siom polítiques i al fe t que 
la democràcia estigui marcada 
¡x:l "dicnfelisme i el perso na
lisme" . Per compre ndre el que 
pa,sa al paí~ ~·han dc conèixer 
lc' relacions cn1rc Ics pcr.-.ones. 
En lcgblació c lcc1oral. va dir 
que " nu hi ha un marc clar" ni 
" un s is lcma ho moge n i" . i el 
que hi ha ~t·ndcix a la in,cgure
laL Gi ral va ••t:ah:1r c .~plit:an t 

1\-,ludi que h:t e n ~cg:11 el 
CE DOC per de1c rm ina r qui és 
qui al Prim:ipal en la po lili ca i 

El ,uhdirt:l'lllf del DIARI 
1)' ¡\ i\' UORRA . P1u' Puj :1tlc~. 

',, c:>. pre"ar en l;1 'eva ponèn
n :l l'nxcpc iuua lital dd paí.-. i 
il.'' 'L\l'' lll,liiUC IOih. I dc quina 
tnancra a l\ il e' pol retlect1r en 
1,1 ta,cl pcriudi,lira. Va prc~cn 

lo~r un I"Cl"HII d"opíuioll'- - anòni 
llll"'- ~uhrc ..:1' dw ri .'. ~d tn:m :1-

.-.upon econòmic i Ics tcndèn
ci~~ 'obre el' coprínceps. 

Aconseguir l'equilibri cmre 
Ics ncccssi tals de la ci utadania i 
les que imposa l'Esta t va ser 
l"eix dc la re fl e xi ó que va fer 
Albert Sa lvadó. subs tilul dc 
Francesc Ruiz. Salvadó va fer 
rcllexions oben cs sobre la pos 
s ible aplicació dels acords de 
Maamicht -pe l que fa als drets 
dels res iden ts a se r eleg its- al 
PrincipaL i també del s condi
cionants :1 l'entorn dc la immi 
gració i la possi bl e integració. 
Va ind icar que cal "evolucio· 
nar se nse destruir, conservar 
sense a turar" 

Ando!Ta i la Il ·luslració 

Vi~·cnc Mate u va plan tej:~ r 

als a .~sis t en t s la hipòtes i que 
Andorra reflecteix ce ns aspcc· 
tes del perimlc his1òr ic dc la 
11 -lu slrac ió. Va afirmar tJUe es 
viu un mornell! d'obcnu ra, hi hil 
tensi1í ideo lògica i l ran~fonna

c ion~ : la mó guia lc:. acciom i 
l'idea l dc prog rés domina la 
_,oc·ictal. Per Malcu. s'co;tà pro
duint ona rcllcxió sobre la 
Con~ti!Ució. :1ncm c:•p a un 
Estat dc drcl. s'estil soni n! dc la 
minoria d'cdal. han aparegu t 
mitjans dc com uni cac ió. espai s 

Una diada apassionada, 
intensa i concorreguda 

L 1 diada ;utdorr:ma dc Pra
da d"ah1r 110 \'Ol ,crt·om la tlch 
any~ :1 n1 cr i\> r'. Va 'er m6 
imcn,a. apa,~innada i t·oncor
l"l'guda que m:u . Nu en va. el 
lema tnal rcr a la jornada era 
lc' Tcudhlcit' .' ¡ul/ilitflll'.\ a 
A11d11rra. C01Nitudò. unpo_,_ 
t11~. inlcgraL·iú. parroqu iali'
mc. p:Htit s. ideo logia . ni-.:i. 
dèficit pl1blic. _,¡~ lem a electo
ra l i pm~ rés ~t)n parau les que 
va n e'1ar en boca dc tot~ e l 
poncnb i dc lc., prnp dc qu;t
ran la ["lt: r.,one~ que v:.~n ~cg u ir 

rc, dult.l' confcrèncic' r.:n di -

irll crvcnir Pius Pujudes, 
Albcrl Sal vadó - en ~ubstitu 

c ió dc Francesc Rui z- . 
Vit"CJH,· Ma1cu. Ll uís Babi i 
Enri c P~lm i ljavil a . An ton i 
Pol va reobri r ht jom:tda des 
prés dc d inar tots junt -.: ab 
menj:•do r.-. del Lycée. Més 
1ard van prendre la paraul :t 
Maria Rosa Ferré. Pere Mo
les. Marc Fo rn é i ArHoni 
Ubach 

En el debat posterior. on 
va n sobresort ir l c .~ int erve
cion ~ incis i\'e' i polèmiques 
dc Lluís Babi i Antoni Ubach 

rl'CtC . va quedar pa l è.~. un cop més. 
La jorn:tda d'A nd mra a que en aqueo;~t momcnl'i si hi 

Prada e' va cclchr:1r a J':.~ula ha un tema l.jU C dc,pc n a lc~ 
214 de l Lycéc Rcn u u\'icr. pa s .~ion~ dc IOla la gen t del 
Eugeni Gi ral. va llcgu· b 'eva Princip;1t ê~ 4UC i corn scrll el 

ptmènn;, qu:m ..:ren re~ ll i de l nmt l\' pa i.' en el fuwr. Pel que 

d'un nou d i.-.curs de reiv ind ica
ció d'interès gene ral. és vigent 
l'idea l de progrés i s'estableix la 
vencbració po lítica . 

Per Lluís Babi. la crisi polít i
ca ve de !Juny i encara no s' ha 
so lucionat perquè no hi ha clas
se políti ca andorrana: s'ha fun
cion:tl a basc dc p<1rroqu iali smc 
mal entès i egoista. Babi va fe r 
un discu rs sobre la recerca del 
treball políric contin uat i no 
electoralista. i per una sola cir
cumsc ripció electoral nacional. 
la qual cosa tardarà a assoli r-sc. 
Va fer una crítica u la falla de 
coherència que hi ha al Conse ll. 
demostrada en Ics votacions del 
pressupost. 

Enric Palm itjavi la va parlar 
del desenvolupament econòmic 
del país i e ls cicles que ha vis
cut al llarg dc les últimes dèca
des. i va posar èmfasi en l'esta· 
blime nt dc Ics bascs 
eco nòmiq ues i l' obertura del 
Principa l en les dècades dels 
anys 30, 40 i 80. Va recomarwr 
" moll a prud ència en la intro
ducció d' impostos" perquè per 
el la mateixa no aport arà sol u
cions. 

Per Pere Moles. el poble no 
s'ha se nti t ide nt ificat amb el 
procés aclual que s'csi~ vivi m. a 
ca usa de l scc re1i srn c amb qu è 
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Marc Forné I VIcenç Mateu durant Ja taula rodona. 

s'estan duent les negociacions i 
la redacc ió de Ja Cons tituc ió. 
justament a Jïnrevés de quan es 
va començar Ja reforma dc les 
institucions. momcm en què es 
va n fe r d iverses consultes 
populars. Aquesta fa ha d 'infor· 
mnció podria provocar, segons 
Moles. que el poble, arribat el 
moment . votés negativament el 
text. Amb tot. per Moles. la 
Constitució hauria de reco llir 
"exclus iva ment allò que és 
imprescind ib le pe r se r un 
Estat de dret". 

Territoria litat 

Amoni Pol va dir que la di
visió terri torial andorrana sem
pre havia quedat clara, ¡x!TÒ que 
actua lmen t s'ha obviat en 
alguns m:1pcs i docomcms. Va 
enu me ra r una sè rie de tre ts 
diferencials d'A ndorra a través 
de l co ncc p1e terri toria l, i va 

assenyalar que l'ordre proto· 
coi-Jari ''no té ca p valor" i que 
els comuns són l'única insritu · 
ció andorran a que no ha estat 
constituïda per decret i que això 
els dóna valor per ell s ma leÍ· 
xos. 

De l'Estat liberal a I'Eswr de 
panits era el_ tema de la ponèn
ci:l dc M :~ria Rosa Ferré. que va 
dir qu e Andorra té e lements 
propis per ser un Estat. pe r bé 
q ue an terior a la div is ió dc 
pode rs. Per Ferré. el procés de 
reforma s'ha ponat amb lentitud 
i encara no s'ha aconseguiL Les 
1cnsions creades pel crc ixcmen1 
demog ràfi c, la situ ació del 
Princi p:n rcspecrc de la resta dc 
món i la necessit at que sigui 
reconegut fa n indispensable la 

Constitució. Va defensar el sis
tema electoral mixt amb una 
sola cambra. 

La dissenació de Murc For
né sob re els parti ts polfti cs va 
tracl:l r del procés de formació 
que encara viuen algun s d'el ls 
ui Principat , i va apuntar que no 
han de ser els únics interlocu
tors polítil:s, però que han de 
ca ptar l'atenci ó de l'o pin ió 
pública. Forné va expl icar la 
imponància del paper legis la· 
dor dels actual s co nse ll ers 
ge neral s i e l pes del funciona 
riat com a cos electoral. 

Anton i Ubach va dir que "el 
futur d 'A ndorra est:í en la 
Constitució i aquest procés és 
imparable" en parlar que s'està 
dibuixant el marc del futur polí· 
ti c a través d'aq uest tex t. Va 
proposar una reflex ió sobre l'e· 
xistència d'Andorra i sobre les 
diferències enlrc el s elements 
polít ics. soci al s i econòmics. 
que són rJó essencial dc la per· 
du rabilitat del país, arrelats en 
fets històrics ocorreguts en 700 
anys. 

mali . t\ ctull inual"ití. v:ut f: t :.~I qu :m. .. Antoni Ubach en un moment de la seva Intervenció . 

Josep M. Beal. que no hi va 
poder assislir. va enviar la seva 
ponència . llegida als presents. 
en què va parlar de la dificultat 
dc comprendre des dc fora e l 
país, i dels ca nvis ocorreg ut s 
al s úhims cinquanta anys. 
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CULTURA • ESPECTACLES 

L'edi1torial Maià edita l'última 
novel·la de Pere Verdaguer 

• "Arc de Sant Martí» va ser presentada ahir per Joan Becat, a Prada 
I. P. R. 

PRADA DE CoNJ LENT 

Els llibres de Miqu!la Valls. 
Andorra cap a la tu. ra1ura. 1 

dc Pere Verdaguer, A te de Sam 
Mart(, van ser prese ltat s oli
cia lrncnt ahir per Jo :¡n Becat, 
professor de In Un iv :rsit<H de 
Perpinyà. en el mar•: de la V 
Diada andorrana a Ja Universi
t:ll d 'Es tiu dc Prada de Con
flent. Tot s dos trel •a ll s han 
eslal publicats per I editorial 
Maià d'Andorra la Ve lla 

El llibre de Pere \ erdaguer. 
Arc de Sant Marrt, és una 
novel·la de ciència f cció que. 
en paraules de Bect t. ·· no té 
res u ve ure a mb les ultres 
obres d 'aq ues l g• ·nere de 
l 'autor" . Pere Vcn laguer és 
professo r de la Uni,ersitat de 
Perpin yà i uutor ·dt' diverses 
novel·les. narracions juvenils i 
estudis sobre literatu ·a. 

Començar de zero 

La gènesi del llibre dc 
Miquela Valls (que es va posar 
u la venda per Sant Jordi d'a: 
quest any). com v;. explicar 
ella m:neixa, va sorgi r arran de 
l'encàrrec de Joan ! .ecat d'in
c loure la literatura e o e ls estu
dis que es fan sobre :1 país a la 
Universitat de Perpinyà. " La 
primcru cstranynda ' 'aig ser 

D'esquerra a dreta : Joa n Becat i e is autors deis tiibres, Mique la Va lls i Pe re Verdaguer. 

jo - va explicar l'autora. que és 
professora dc la mateixa U ni
versi un-, no sab in que hi 
hagués una lit crn turit nndor
rn na". 

Alhora d'enfrontar-se umb 
e l tema. l'au10ra es va trobar 
que no existia cap tipu s de 
documen tació sobre aques t 
tema. i per tant s'havia de crear 
de zero aques ta hi stòria dc la 
literatura. La solució va ~er, en 
primer lloc, canviar el concep
te i acceptar la literatura ora l 

com a ba~e dc l'anúlr~i . En 
segon lloc. Miquela Valh va 
incloure tots aque ll s tcx to~ que 
si bé no han csl:l t escrits per 
autors del paí~. parlen d'Ando
rrn. En aquest :tpartat. e ls tre
balls. del seg le XIX. són majo
rüariàmen t llibres dc viatges 
escrits en francès i ca.;tellà. i en 
menor mesura en ca talà i 
anglès. 

El segle XX, de la mà de 
l'esc riptora babe ll e Sandy. 
Andorra apareix com un ll oc 

on se '1\Ua l'J ec ió del g.l."nerc 
novcl·lhtic . 

L':IUtora va de,tacar lJUl' no 
cmén e l si lenc i que .~'ha fe t en 
l c~ obre~ de consulta dl! do~ 
auton andorran' conte mpora 
ni~ com ~ó n Jo\cp Dallen~' i 
An toni Morell. 

Miq uela Vu ll' es va mo~trJr 
partidàna que e' fac1 una crin 
ca digna dc lc~ product·ion' del 
paf... "ja qu e és irnpresc ind i· 
b le per tenir un a lit c r a wra 
digna" . 

El cos de ball de l'esbart Els Esquirols farà una 
demostració aquest matí a la festa d'Arinsal 

M. Teresn lll anco 

ARlN:.AL 

El cos de dan ~ a dc l'e~ ban 
Els Esquiro ls de la Mu .;sunn 
farà una demost·ac i6 aquest 
mat(. a dos quart; de 12. dins 
el marc d 'activita ts progruma
des pern la festa major d'A
rinsal. 

El grup, com lOS I per una 
trentena de per;one!'., mos
trurh al públic 5 danses dife
ren ts: tres de e 1talancs. La 
fesw carnamfe ;ca, In Qua· 
driffo de Grat,ollers i le s 
Danses d'U/fdenrolins, i dues 
d 'andorranes. L1 • farandola i 
l'Esquerrana d'C 1rdtno. 

Aurora Lóp< z, directora 
artística dc l'esbttrt, hu expli
cat que " l' a n ) passa t no 
va m poder uct t ur a ht l'estu 
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S!.!tcmbrc, cn qui:"'' dc,p l;l
~·arà a Polimia per parlll' lp;lr 

en el te,IILil lkl "'0 
mil·lcnari dl' la Tl'rTa ck 
Chelm . " To t ' " 'o r tir d e l 
grup llulun h Zil•mi 
C hclrnsk icj. c¡uc \U actua r a 
la i\ I ost ra Folklor ica i a rn b 
e l q u ul e ns unci\ una gran 
a mis tat . En s ' un dir qu e l'I 
se u go Vl' r n or¡.:aniii.U\:1 
aques t fcs ti n ll i qu e 10lit' n 
po r tar un es bart co rn·id at 
d 'Andorru". C\plica Aurora 
Lópc7. 

L'c,b<~rl El, E,quirnh t ~. 

a m~' delco' dc dan"' d 'J· 
LU-ne_d_e-le_s_e_ct_u_ec-lo-n-s -• • -,-.• "-,.-.-rt-de_l_e_M_es_s_en_e.<, -----'' ' dull,, una c'cola d'infam' p~r 

:t nen' d 'cdah t·ompre'!.!' 
entre eh~ 1 et ... H :m)'· i un 
C'>ban juvenil. en el qu:~l hi 
partidpcn jove' d'entre 1l1 1.1 
any' 

major d'Ar insa l perc¡uè demanat i que ht'm pogut ". 
acabàvem d 'arribnr de Por· Ara. el e o' dc du n'a dc 
tu gu l. pe rò hi hem anat l'c\ban dan,:urc Eh Equiro]., 
semp re que e ns ho hun e~tà lliure fin, al 111e' dc 
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Els Mustangs 
i Jordi LP 
actuaran a la 
Massa na 

El grup nm,tt:;li dt·h 
Jn)' wtant.l. l'l' Ï\ ]u,tang.,, 
1 l'humnn,I;L Jord1 LP. ac 

tu;tr.lll cltll'tHire' '111!.!111 ,tl 
Prat Gran del Col:11 dc 1.1 

t\oi :L"arta. l'll un l'lllh'l'rl 

llr~<Hlll/at [ll.'l' l'nltl'll\,1 d'ui · 
ltll'lHal·IÚ 1 lurt,lll t' dc L1 

,\],h ... lll.l. L ' .lt' tll.lliP dd 

~rup i-.hht.lll~'· ltll'lll,tt pl'l 
l' IIK l'll lnf'llllt'l\1' . lllllh.l 

llur,, il'' lli tk l.tntt Jurdt 
LP. ,nuq!ut hum.u-., t.t 
t•,l\.11:1 I [.llllht• ,·,1111.1111. 
<K' lltar ;'l tk,pt\'' dl'lt'ttlll'l'rt . 

L,·, ..:11t1ad,·, d ',ltllll''l 
l'' pet' lat·k lllll,lt',d ,., trn 
l'lcn .11,1 'l'llll.t,l k't•''''lt'' 

d'intunn.tlln 1 tun'mt' .11 
prt•u lk I.OIHI jll.'"t'lt'' · 

Aquc,t.l ,., l'tihmu t.k 
k' .lt' lllll.lt' .1 l'.ur,·llnllt' 

lllll' IH);!,II\1[/,1 ,l\lllt''l ,(11~ 

] ' ttlllll\,1 tl'tllltll'lll.ll' ltl I 

1\l l'i 'l\\l' tk 1,1 \1,¡",111.1 

D'all i l'' ~niJl'· t.lmh,· lkh 
any' 'l't:uH :L 1;111 kr ,tquc' -

1.1 lll,l\t'l\,1 ,ll[ll,l(llllkdll 

l'lld:l l'l' .lli~' .IIHl'rltlr, , Ptl · 
llll'f 1.111 'cr..:h Strl'\ 1 1';111~ 

P•'"·'t d IJun Oni,HIIltP 

Desapareix, 
als 82 anys, 
el cineasta 
John Sturges 

John Stu rg.~'- dun·tnr t.k 
cm~m.t dl'h E'tah Umt' 
què , "hatJ:I è'Pl'nalll.ltl.ll 
l'll pel lkuk' d ';tl'nli. rom 
arJ el d:~-.~rl' u, q·¡ mat;IIJ 
fit ·'· va morir dimarh pa' 
'al. .1 l'edat dc X~ .m~ ' · L 1 

nt u'a dc la nwr!. '"'.[!llll' 
fonh hu,pH.tliull' .... 1,1 'l'l un 

t•mti,ctll:tpulmtm.tr 
StUf.[!l'' \ ·' lllt11'1f l'llUll 

ho,plt.d pmpdt'l'.l,,t ''''·'· .1 
San Luh Olw.pu. C.dl1111 
111;1. Ulh ,1{1(1 qulltlllll'l!\'' ,11 

nord ~k 1,,,, All.[!l'IL'' 
l{l'l'lll'd:lttOilll'llltlllllkl ' 

.[!1';111\ dilt'tl<l!' dt• llull~ 11 ,, . 

l>d tkl .[!~'lll'fl' llll~'l\\,llll.[!l,l 

llt' tk I 'Ol''l .unt'nla. S1u1 · 
.[!l'\ \ ,j .ll.llll't'.[!tlll' 1.1111 

IIJ.'i-1 un (),cu- pt·r l.t 

p.:l ·lrutl,l llod tfo1 ,u hf,,, t 
,,.,1.., mtt'l'prl'l,tda flt'l' Sp,·n 
,·c r rr.tt· ~. Lc,· \].tr, 111 1 

Ern~,¡ l3"1".[!11111l'. Dr,prc' 
del '~u tnoml 1a :rntn'l'.[!lHI 

.[!I'<Hh 0\lh dl' taqulll.t .unh 
¡:].. 1111\h (iun/II:IIIO!rh-Oft 
Cn11al. l'.lll) llJ.'i7./:'fl c'lll 
l'I /lla/. 1':111~ l 1J)X. i du' 
an}'lk,prt•,.r.¡. •t'/lll•lt:/11· 
fn'· en que In 1,111 prt•mlrc 
part Stl'\C \kQul't'n. Jamr ' 
Cohurn 1 Yu! Br~ nnt•r. T.un 
hl; "in obra 'l'\':t f .u t;lm! 

e" clflcl!lo . • unh Ch.trk' 
Bnm,on. 1 l'I '"'u d:uTt'l' film 
T/t¡•/:'u¡;lc • h¡mfmu/¡•rl 



EDITA: Audiopress, S. A. Redacció i 'Administració: Av. Meritxell, 101 , 1 r, Andorra la Vella. Tl: 63197 • 62985 · 63319, Fax: 63193 ANY 1 Número 295 

Dotze ponents analitzen a Prada les "Tendències polítiques a Andorra" 

El procés constituent centra el debat 
a la cinquena diada andorrana 

La cinquena diada andorrana de la XX IVa Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent va ana
litzar ahir durant tot el dia el tema "Tendèn.cies polítiques a Andorra", triat pel seu interès en 
aquests moments. Entre els dotze ponents que finalment van assistir a la jornada, hi havia mem
bres de diferents grups polítics, que van centrar el debat en el model de Constitució que convé per 
al pa is i com s'han de resoldre els principals problemes que en l'actualitat té plantejats. L'acte d'o
bertura va anar a càrrec del president de l'U CE, Max Cahner. • pàgines 3, 4, 5, 6 i 8 

SUMARI 

El Servei de Policia 
del Principat 
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set detencions els 
darrers das dies 

---- pàgna9 
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d'un autocar 
d'excursions 
i de dues matas 
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' ' CREDIT ANDORRA 
al vostre servei i al servei del país 
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2 I diumenge, 23 d'agost de 1992 Inform acions/diari 

OPINIÓ 

El debat de Prada 
La celebració, ahir dissabte, de la diada andorrana 

- la cinquena- a la Universitat Catalana de Prada, ha 

estat l'ocasió de debatre les tendències polítiques a 

Andorra. 

Cal felicitar públicament l'organitzadora pacient 

d 'aquestes d 'ades andorranes a Prada de Conflent, la 

Societat And?rrana de Ciències, per la seva tasca al 

servei d'un positiu diàleg andorrà en uns moments de 

cabdal importància per a l'esdevenidor de la nostra 

comunitat nacional. 

El procés ·=onstituent en curs, junt amb la 

delimitació d•l competències entre les diferents 

institucions que conformen l'Estat andorrà, avança a 

un bon ritme i tot sembla indicar que a partir del 

setembre vinent el procés s'accelerarà ràpidament. 

És, doncs, de gran importància que el conjunt de 

forces polítiques que concorren a l'expressió del 

sufragi dels ciutadans, miljançant la presentació de 

diferents alternatives electorals, puguin ara 

confrontar-sE• i contrastar opinions en el marc d'un 

debat obert i poc formalista. 
L 'absènci<r final d'alguns dels ponents anunciats 

haurà reduït un xic l'expectativa creada, però, en 

qualsevol ca:;, s'haurà esdevingut una trobada 

interessant entre forces polítiques que han comptat i 

compten en l'escena institucional andorrana. 

És ben cert que no tots els que hi eren tenen una 

expectativa r3onable per poder comptar 

significativament en el futur polític andorrà. Però no és 

pas menys C9rt que el nou règim constitucional, amb 

la inevitable modificació de la Llei Electoral, 

comportarà cie retruc una recomposició del mapa 

polític andorrà. 
I és precisament en la perspectiva d'aquesta cada 

- Edita ; Audiop1es. S.A. 

dia més pròxima recomposició que serà interessant 

llegir amb deteniment i atenció la transcripció de les 

ponències presentades i del debat mantingut entre 

tots els assistents a la jornada d'ahir. 

Alhora convé que ens adonem que, en pocs 

mesos, som davant la segona ocasió en què forces 

polítiques andorranes debaten els seus plantejaments 

de futur ... fora de les nostres fronteres. 

Poc després de les eleccions de l'abril 

s'esdevingué al Cof./egi de Periodistes de Barcelona 

un debat entre quatre polítics andorrans a l'entorn del 

procés constituent. Ahir s'ha continuat d'alguna 

manera aquella experiència, ampliant el nombre 

d'interlocutors: però la repetició de la característica de 

la celebració a l'exterior -que des d 'aquesta pàgina ja 

vam comentar com una circumstància preocupant, al 

moment del debat de Barcelona, pel que podria 

significar de por a debatre a casa- ens porta a 

preguntar: ¿per què no es poden o~ganitzar aquestes 

trobades i confrontacions a les nostres valls? 

Val a dir que en una òptica de diàleg entre 
formacions polítiques ja s'han esdevingut dues 

trobades d'Entesa i Progrès amb el Partit Liberal 

Andorrà i amb Iniciativa Democràtica Nacional, fa 

unes quantes setmanes, i dijous passat la VCPA 

d'Escaldes-Engordany va anunciar públicament la 

seva intenció de mantenir unes trobades informatives 

amb les altres forces polítiques de la seva parròquia 

que no compten amb representació parlamentària. 

Són dues bones iniciatives que haurien de ser 

compartides per altres torces polítiques parroquials si 

es vol, com l'interès. nacional reclama, fer de '/a 

Constitució la futura casa comuna de tos els 

andorrans. • 

Director: Francc.sc Jtuiz. Nacional: Ramoo Santiago. Jul ià Rodrfguez, Manel lb'llez, M. Josep Ptn:z, Vana Marull. Ten: Gart:iL Esporta: Joan Antoni Srumicnto. Toni lscla. Fotografia: Manel Vega, 
Enrique M ulloz, Dor Vcrgc:ns. Correcció: Daniel Luj,n. Mere~ Riu, Esthcr Blasi. Maquatac~: M ercè Bufi, Nil.ria Pàmies. Edició Grillk:al Antlu:·Pilar M onge: . Admlnlatracló: Elvira Geli. 

Aquu t dian ~ ¡1lura amb e: ls art icles dels comcmaristes. que són responsables dels tex tos signat$, tot ~pccu.nt e l dret d'e.t pm~sió. 

INFORM ACIONSI[ ,an ma fl tfesl.lla seva opmtó a tnv~s dc J'ediwria l Prohibida tota reproducció. 
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inf orma cions/diari diumenge, 23 d'agost de 1992 I 3 

NACIONAL 

Cinquena diada andorrana a I'UCE de Prada de Conflent 

Polítics de totes les tendències participen 
en la diada d'Andorra a Prada de Conflent 
El debat es va centrar en el procés constituent i en els reptes de futur 

JULIÀ RODRiGUEZ 

Prada de Confl ent 

El procés constituent que es tà 
vivint Andorra i al gunes de les 
principals qües tions que s'hauran 
d'afrontar en un un futur pròx im 
-com ara e l sis tema electoral o Ja 
cris i econòmi ca- van acaparar e l 
deba t a la c inquena di ada andor
rana de la XX IVa Uni versi tat Ca
talana d'Esti u, que se ce lebra a la 
loca l itat catalana de Prada de 
Conflent. El tema elegit en aques
ta ocas ió per l'o rganit zado r, la 
Societat Andorrana de Ciències. i 
sobre e l qual es van presentar du
rant gairebé vuit hores un total de 
dotze de les quinze ponències que 
hi havia previ stes en un principi, 
va ser e l de Tendències Polítiques 
a A1u/orra. 

Els co nferenciants, e ntre e ls 
quals n'hi hav ia de diferenls grups 
políti cs. van se r fin alment e ls se
güents: Eugeni Gira] (Eleccions a 
A11dorra 1970- 1992), Pius Puja
des (Premsa i políti ca ), Albert 
Salvadó (Política i ciwadania ), 
Vi ce nç Mateu (La ll ·lustració a 
A11dorra ), Lluís Babi (El per què 
d 'u11 a crisi política a Andorra) i 
Enri c Palmitj av il a (L'economia 
andorrana). 

La jornada d'ah ir va començar 
am b la inte rvenció de Max Cah
ncr, pres ident de la Univers itat 
Catalana d'Estiu , que va destacar 
la importància que té que Andorra 
sigui present des de fa cinc anys 
en un fò rum de debat com el que 
es constitue ix cada .any a Prada. 

Després, va parlar Antoni Pol , se
cre tari de la Socie tat Andorrana 
de Ci ències, que va explicar que 
e l tema d'aquesta ocasió s'havia 
e legit per la seva actualitat i in
terès en aquest moment per al pa-
ís. 

Pel que fa a la tarda, va tenir 
lloc la presentació de diverses co
muni cac ions lliures a càrrec del 
mate ix P.ol (El fe t territorial an
do rrà}, 'Mari a Ros a Ferrer (De 
l'Estat liberal a l'Estar de partits), 
Pere Mo les (Partits polítics i 
Constitució) , Marc Forné (Un s 
partits políti cs per a Andorra ), 
Antoni Ubach (Coneixement dei 
passat per construir ei futur polí
tic ) i Josep Maria Bea! (Andorra 
política: igual o diferent ?) . La 
ponència d'aques t últim , una de 
les que van tenir més acceptació 
per part dels assis tents, va ser lle
gida , perquè Bea!. ex-síndic gene
ral i membre de la UCPA d'Escai-

Eugeni Gi ral. membre del Cen
tre Documental de la Comunica
ció (Cedoc) de Ja Univesitat 
Autònoma de Barcelona, va des
tacar en la seva al·locució la difi
cultat que representa per als que 
no són d'Andorra el que està pas
sant al país. Malgrat tot , va dir 
que en aques ts moments s'estan 
produint canvis importants que 
contribueixen al fet que cada ve
gada es co negui més la realitat 
andorrana, com la consolidació de 
la premsa. El centre està prepa
rant ara un eswdi sobre qui és qui 
a la política del país, una cosa que 
no s'ha fet fins ara i per a la qual 
ja s'han començat a recollir dades . 
Per la seva banda, Piu s Pujades, 
subdirector del Diari d'Andorra , 
va parlar sobre els mitjans de co
muni cac ió ex istents, des tacant 
que hi ha molts més mitjans que 
els que seri en normals al país pel 
seu nombre d'habitants. "A An-

des-Engordany. no tu va poder ser do r ra hi ha més m itjans q ue en-
present. lloc" , va manjfestar. • 
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4 I diumenge, 23 d'agost de 1992 I n'formacions/diari 

NACIONAL 

Cinquena di<.da andorrana a I'UCE 

Els diiversos models de constitucions 
centr·en de nou la discussió dels ponents 
Entre el~; conferenciants hi havia un membre del GAD i un altre del PLA 

jUliÀ RODRiGUEZ 

Prada de Conflent 

Els ponents de la cinquena dia
da andorrana 'fi a 1 aprofi tar de nou 
aques ta ocasió ce debat per posar 
de manifest les ieves idees sobre 
com ha de ser la futu ra Constitu
ció. Tot i que tctthom va afirmar 
que intervenia a títol indi vidual. 
el cert és que e:; van poder com
provar una vegcda més les diver
ses pos tures que: exis teixen sobre 
aquesta qüestió. 

Una mostra de la varietat d'ide
es que es van poder observar van 
ser les intervenc ions de dos mem
bres de forces pJlítiques tan dife
rents com el Gmp d'Acció Demo
cràtica (GA D) el Partit Liberal 

I 
Pere Moles (GAD) 

creu que el poble 
no s' iden"ifica 

amb l'av<mtprojecte 

Andorrà (PLA) Pere Moles, per
tanyent al pri mc:r grup, va remar
c<~ r. a l'igual qL e ha fet en altres 
ocasio ns, que " el poble no s 'i 
dentifi ca amt· la Constitució 
perquè s 'ha fet amb secretisme i 
perquè no s'h2 pronunciat mai 
sobre el procc!s constituent". 
Aques t grup defensa una Cons ti 
IUc ió que es liniti als punt s que 
siguin essencial ; per al reconeixe
ment d'Andana co m a Estat de 
dret a l'àmbit in :emacional. 

A la seva pcnència. Moles va 
dir: "no acceptn una Constitució 

amb tantes ingerències estran
geres i amb la falta de trans 
parència que s' ha realitzat". 
Així mateix, va afegir que, en vis
ta al secreti sme que segons ell , hi 
ha hagut a l' hora d'e laborar el text 
constitucional "seriu una llàsti
ma que poble s 'hagués de pro
nunciar pel no". 

Per la seva banda ,~ Marc Fomé, 
candidat de l PLA a les últ imes 
eleccions generals del mes d'abri l, 
va tractar sobre quin sistema elec
toral convé més al pais. i es va de
cantar per un de tipus proporcio
nal nacional, tot i que el seu grup 
acceptaria fina lment que fos mixt. 

Es va referir també a la possi bili ~ 

tat que els partits polítics sigui n 
homologable s als de la resta 

I 
Marc Forné (PLA) 
és partidari d'un 

sistema electoral 

proporcional nacional 

d'Europa, qüestió que, segons ell, 
s'hauria d'ev itar mitjançant una 
regul ac ió que no permeti, per 
exemple, que es financiïn de ma
nera fraudulenta. 

Marc Forné va considerar tam
bé que és massa simpli sta dir que 
els grups es di vide ixen en pro· 
gressistes i conservadors. perquè 
moltes vegades avui dia es barre
gen totes dues tendències. 

Lluís Babi, secretari del Comú 
de la parròquia d'Ordino, va mos
trar-se en desacord, en una de les 
seves nombroses intervencions, 
amb la posada en pràctica d'un 
siste;na electoral mixt i es va de
can tar per un de tipus nacional , 
l'únic, segons ell . que és factible 
si es vol treballar pel futur del pa
ís i sense caure en un parroquia
lisme mal entès. • 

L::NTRE DE MECANOGRAFIA 
Obertura de la matrícula del curs 92-93 

Nens (a partir de 7 anys) i adults 
Informació: Tel. 64 4 77 (de les 17,30 a les 21 hores) 
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NAC IONAL 

Cinquena diada andorrana a I'UCE 

Els participants van seguir la ¡ornada 
atentament, durant més de set hores 
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NAC IO NAL 

"Els rumors insistents de crisi i recessió 
fan ·trontollar els agents econòmics" 
Enric P3.1mitjavila presenta una perpectiva econòmica molt positiva 

MANELIBANEZ .,-----
Prada de Cor flent 

Els rumors insistents de cri si i 
recess ió fan u on tollar els agents 
econò mi cs dc país, inquiets per 
l'evo luc ió qu ~ es te m vivint e n 
aquests mome Hs. Aques ta és una 
dc Ics conclus ions a què va arri 
bar Enri c Pla n itjavila, líder de 
lA O EE, en la ;eva ponència pre
sentada ahir en la cinquena diada 
andorrana de la XXI Va Univer
sitat d'Estiu de Prada. 

Sota el títol L 'eco11omia mular
rema, Pal mitja 1ila va fer una anà
li s i de l'eco nomi a nacional des 
d'una pcrspcc t va històrica que es 
va iniciar a pani r del segle LX . La 
posada en ma1 xa del aco rds amb 
la Comunitat Europea i les reg les 
de l joc que s't:stan gestant e n Ja 
futura Constit uc ió presenten unes 
perspec ti ves to rça positives per 
afrontar el futm, segons va apun
tar el ponent. ' És necessa ri ca l
mar aquest mnbient pcsimista i 

cal recorda r que tant el Consell 
General com el govern ha n en
comanat a tècnics la confecció 
de plans de desenvolupament" . 

Segons va ex pli car el ponent , 
. el cre ixement espectacular de l'e
conomia andorrana des dels anys 
50. co incidin t amb l'evo lució de 
les eco nom ies europees, que va 
arribar al seu pu nt culm inam els 
anys 80, i la ràpida expansió d'a
ques ta. que ha gaudit d'un marc 
lega l f.wora ble, ha permès tenir 
un règ im fi sca l avantatjós. Fins 
ll avors els ingressos per impons a 
les duanes eren suficients per pa
gar la funció pública i Ja seva in
frastructura . La inèrcia de la des
pesa no frenada a temps ha creat 
un dèfi cit públic difíc il d'eixugar 
amb la despesa pública . " Crec 
que és necessa ri r ecórrer a a l
guns nous tipus impositius amb 
el consegüent risc que represen
ta m im var la compet itivita t del 
comerç i dc perjudicar la ima t
ge del país amb la fiscalitat lleu-

gen1 que ens caracteritza i que 
ens interessa COJtservar". En re · 
lac ió conc reta a l'es tabliment 
d'impostos directes, Pal mitjavila 
proposa reflexionar i discutir amb 
molta prudència la seva inLroduc· 
ció. "L~• se\'a ins ta uració no 11-

porl.arà solucions si no tenim en 
compte tres factors d'importàn· 
cia vital com a ra im agina r no· 
ves fo nts d'ingressos, frena r l:1 
despesa i mode rar les in vcr· 
sions" . 

Per al ponent. la man era dc 

preveure una eco nomia estable 
pern les generacions del futur es 
de finir el mode l de soc ietat que 
vo le m, coordinant els esforços, 
sense caure en la ten tació d'obres 
faraò niques de rendibi litat social 
du btosa. Pahnitjavi\a va resumi r 
l'opció de futur que va presentar. 
que es concre ta en els punts se· 
güems: ' 'Definir el model dc so
cietat, definir Ics prioritats d 'ac
t uació i es tablir un p la p luri a
nual d 'equilibri dc destinac ions 
i recursos". • 

L'AGÈNCIA AL 
SERVEI DE Europcar 

[
m.dcr:IATGES 

, L'ESPORT 
at¡ea arreu del mon . .. LLOGUER DE COTXES 

Plaça Coprínceps, S - Faxp4 524 - Tel. 29 152 - Telex 425 AND·ESCALDES (Principat d 'Andorra ) 
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N ACIONAL 

Cinquena diada andorrana a I'UCE 

"Andorra no és un Estat de dret perquè 
els poders conflueixen en els coprínceps" 
Rosa Maria Ferrer explica l'evolució en la implantació dels partits polítics 

JORDI SARDÀ democràtic de partits polítics és 
Prada de Conflent el menys dolent del existents, tot 

i les seves ma ncances" va ser la 
De l'Estat lliberal a l'Estat de conclusió sobre la qual Ferrer va 

partits va ser el tema de la ponèn- fonamentar la seva xerrada. Serà 
c ia presentada per Rosa Maria després dc la Segona Guerra Mun
Ferrer, imegrant del partit Entesa di al quan sorgeix la necessitat 
i Progrés i membre del departa- d'instaurar els parti ts en els siste
ment de Presidència de Govern, a mes parlamentaris, i és en aquest 
I'UCE de Prada. L'evoluci ó de moment quan els partits arriben a 
l'Es tat fin s a Ja instauració d'un la seva plena amplitud d'expansió. 
sistema fonamentat en els partils La mill or prova de necessi tat 
polítics va basar l'exposició doc- d'instaurar-los , segons la ponent, 
tr ina! de la ponent. "El sis tema és la seva e~ is tència social i la se-

va progressiva consolidació insti
tucional. Els partits políti cs han 
anat ocupan t un es pai en el mó n 
del dret a partir de les lle is elec to
ra ls i de les no rmes dictades per 
regular e l fun c io namenl del s 
grups a l'inrer ior de l parfament. 
" Andorra, a hores d'ara, no és 
un Es tat de dret. És un Esta t 
quasi absolutista perquè els tres 
poders de la doctrina de Mon
tesq uieu confl ueixen en la figu
ra de ls coprínceps. Per tant, és 
un Estat pre-Montesquieu. No 

hem superat ac¡uesta barrera i 
tenim fórmules pròpies de l'es
tructura feud a l". El poble an 
do rrà no és un Estat so birà, se
gons l'opin ió de Ferrer. 

El pob le andorrà, tot i se r un 
Estat democràt ic amb eleccions 
lliures, no té la sobirania per go
vernar-se. El lent procés de refor
ma polít ica, que no ha aconseguit 
la div isió de ls poders, en opinió 
de Ferrer. ha estat condicionat per 
la no ex istència d'una voluntat po
lítica per dur-lo a terme. • 

o;~_p OF~D EJ\J G1LJ8.H 
ANGLÈS JUVENIL I ESCOLAR 

*Repàs i recuperacions a tots nivells, BUP i COU. 
*Cursos especialment programats per a nens a partir de 6 anys. 

*Professor Nadiu - Diplomat - Expert. 
*Mètode altament eficaç. 

*Resultats excel-lents. 
Interessats T/: 29 492 Deixeu encàrrec a la recepció de l'hotel. 
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NAC IONAL 

Cinquena d ada andorrana a l'U CE 

Albe!rt Salvadó diu que s'ha de trobar 
l'equilibri en la integració d'immigrants 
Va expCisar una ponència filosòfica amb el títol "Política i ciutadania" 

JUUA RODRiGUE ~:.._ ____ _ 

Andorra la Ve ,lfa 

Albert Salvf dó va ser el ponent 
que va posar la nota filosòfica a la 
cinquena di ad: . andorrana que va 
tenir lloc a la :{X IVa Universitat 
Catalana d'Esti e~ de la localitat ca
talana de Prad t de Conflent amb 
una conferènc ia que portava per 
títol Política i ~iutadatlia . Aquest 
participant va .;omençar l'exposi
ció fent referi :ncia al significa t 
que al llarg de a història ha tingut 
la parau la " ci ll tadania", terme 
que Hl'hem de considerar sota el 
punt de vista ·n és general i això 
signifi ca drc ts de tot tipus. 
Fonamentalment: socia ls, eco
nòmics i polít ,cs". Salvadó, des
prés de dir que els dos primers 
punts ja fo1111e11 part de l'actualitat 
al país, es va re ferir als canvis que 
s'es tan produint en aquests mo
ment ~ a E urc pa : "Tal vegad a 
s' haurà de ct mençar a parlar 
del ciuta dà de la Comunitat Eu
ropea) produ< te de la nova ciu-

I 
"Cal per sar 
que la g1lnerasitat 
d'avui pilt esdevenir 
el fracàs de l'endemà" 

tadania que s·Jrt de l'esperit de 
Maas trich, perqu è aques ts 
acords per me ten que qualsevol 
ciutadà de la Comunitat Euro
pea pugui vot u en les eleccions 
municipals i s ccedir als llocs de 
poder dels ajL' ntaments". Poste
riorme nt, es " a preguntar s i a
quests acords es podrien aplicar 
en un país petit com Andorra: "La 
resposta no és evident i cal no 
perdre de vi! t a que les condí· 
cions dél petit Principat i el de
senvolupament econòmic acce
ler a t dels da 1· rers anys ens ha 
dut a una situació de desequili -
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bri entre la població autòctona i 
la població immigr ant , que fa 
que els andorrans no siguem en 
el present la comun ita t maj o
rità ria, si ens referim a la quan
ti tat de persones. Sota aquestes 
circumstàncies, pensar en l 'ac
cés als llocs de poder dels res i
dents es fa prou difícil" . 

Sobre les possibi litats que els 
immigrant s puguin accedir a la 
plena ciutadania. Al ben Salvadó 
va voler deixar clar que "cal pen
sar que la generositat d 'avui pot 
esdevenir el fracàs de l'endemà, 
depenent dels objectius que ens 
fi xe m de cara a l futur del 
Principat'' . 

Per aquesta raó e l pone nt es 

pregunta com es pot fer efectiva 
la integració de totes aque lles per
sones que de manera veritab le vo· 
Ien formar part del país. i , en 
aquest sentit , va exp licar que: 

I
"Pensar en l'accés 
als llocs de poder 
dels residents 
es fa prou difíci l" 

"Des del gens, que poden preco
nitza r les posicions més conser
vadores, fin s a l tot, que poden 
preconitzar les postures més 
revolucionàries, exis teix un ven-

tall prou ampli que ens ha d~ 
permetre troba r el just equili 
b ri i oferir aques t fet difere n · 
ciador i atractiu que fa que una 
persona s' integri dins els cos
t ums i la cultura d 'un país. En 
uq ues t cas: Andorra . Maas
tricht ens pot servir de referèn
cia per poder cercar so lucions 
al probl ema d e l 'arrela ment , 
però també és possibl e que els 
se us pos tul ats s iguin imposs i
b les d 'a plicar en l 'e nto rn an · 
dorrà" . Salvadó va destacar. així 
mate ix. el prob lema que pot re · 
presentar la concessió de la nac io
na lita t andorrana quan la persona 
no renuncia a la seva d'origen. ''Si 
volem oferir un a trac tiu prou 

I 
El ponent es pregunta 
si és possible apl icar 
aquí els postulats 
de Maastricht 

int eressa nt , només se' ns pot 
acudir signar pac tes amb els 
nostres veïns -en aques t cas Iu 
Comunitat Europea i no tan sols 
els veïns immediats : Espanya i 
Fr ança- per a torgar el màxim 
de drets a ls nostres ciutadans", 
va di r. 

El conferenc iant es va fer la 
pregu nta si Andorra vol una inte
grac ió en la Comu nita t Europea. 
Fina lment, va parlar de la im
portància que tenen per al mante
niment de la cultura del país e ls 
educadors, " qu e han de se r vi r 
per consciencia r i fonnar c iut 11 ~ 

dans, però ¿com poden fornu•r 
ciu tadans aqu ells que no tenen 
la ciutada nia andorrana, que fa 
to t just quatre di cs qu e ha n 
a rribat, que fins i tol n 'hi ha que 
no pa rlen el català, llengua ofi 
cial del nostre país, i amb la idea 
que som una societa t privilegiu
da que genera envej a?'' • 



6 I dimarts, 25 d'agost de 1992 i n'formacions/dia ri 

NACIONAL 

Cinquena diada andorrana de I'UCE 

"L'Administració pública ha de servir 
l'Estat i no els interessos dels elegits" 
Antoni Ubach defensa a Prada les particularitats específiques d'Andorra 

jORDI SARDÀ 

Andorra la Vella 

Anton i Ubach, director de Ja 
Caixa Andorrana de Seguretat Sd
cia! , present en la cinquena diada 
andorrana de la XXI Va Univer
sitat d'Estiu de Prada, va presentar 
una ponència que va analitzar 
l'anacronia del sistema polític al 
Principat. Ubach, que va ser un 
dels ponents que més va interve-

I 
Per Antoni Ubach 

la situació d'Andorra 

és un fet insòlit 

en la realitat actual 

nir en el decurs de la diada andor
rana de l'UCE, no es va cenyir a 
la ponència que havia preparat. El 
director de la CASS havia de pre
sentar una ponència titu lada Co
neixemenr del passat per cons 
trui r el futur polític, però el seu 
canvi es deu al fet que el tema -de 
la seva conferència s'havia tractat 
en molts punts en altres ponèn
cies. "La situació d' Andorra és 
un fet insòlit" , va explicar Antoni 
Ubach. "És importantíss im que 
els Pareatges hagin perdurat 
fins ara" Ubach va demanar-se 
quines eren les raons de l'anacro
nia en la política del país. Segons 
el ponent, la pennanència es deu a 
un conjunt de desequ ili bris que 
han equili brat la realitat. Antoni 
Ubach va dir: "el futur d'Andor
ra està en la Constitució i aquest 
procés és imparable", i aquest 
serv irà per sentar les bases de la 
nova realitat política d'Andorra. 
Per a Ubach, la relaci ó entre el 
punt polític i l'econòmic va que
dar palesa en la negació de l'acord 
amb la Comunitat Europea. Totes 
les vegades que Andorra, segons 
va explicar el ponent, ha tingut re
lacions amb l'ex terior, ha mani-

f estat la seva unió cap a l'exterior. 
Aquest fet posa de relleu l'equili
bri entre els desequi li bris exis
tents en l'interior del Principal. 
L'equilibri a què s'ha arribat amb 
França i Espanya, així com amb 
els membres comunitaris, es deu a 

I
"EI futur d'Andorra 

està en I~ constituci,ó 
1 aquest es un proces 

imparable" 

l'interès d'Andorra per arribar a 
fonnar part del Consell d'Europa i 
també a l'acord econòmic amb els 
Dotze 

Ubach també va remarcar la 
necessitat d'equ ilibri entre els ele
gits i l'Administració . "L'Admi
nistració ha de servir l'Estat , i 
no ha de se rvir els inte ressos 
dels elegi~" • 
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oaltraCorpollcióLocal. 
Esimprcsci•diblcladelimi

t:idó dc collpctències entre 
Administrnckns ah1111s dc tre
ballar dc fon 111 definiti~a en 
matèriatribut.llia. S'acostuma 
asent irpelcarerquceiGovern 
ha de fer pro•a d'imaginació 
perauobnr r ovesfonl.'id'in
gressos..Persoralmcmopinoque 
enl'aciUalitatrnenLrenos'arn
pliïnlesactivi tll.'icçonòrniques, 
les fi guresd'mpostciója són 
dissenyadesil'tinicqucs'hadc 
regularésllmulilil:l.ució. 

PREVI~ JONS DE 
SOLUCIO CA RA EL 

FUTUR 

- lptromt s . mlo•·om,quttS 
pot prt~turt? 

·Per més en lavam, quan si
guem unesm Constitucional, 
quantingucm tntem:JCionalmcm 
rn~cred ibililtlirnésconfian 

ça,espodran plantcjarnctivi
llll.'icçonòrniqt es diferents, ~b.b 
depcndr~ fon omcnmlrnen\ del 
grouckseguret li, de trnnquil.liuu 
id "efieàciatlltsigucrncapa· 
çosd'ofcrirlllll alcspcrsones 
com ni capim' . 

ANDilRRA I 
LA :::RIS! 

-fmemrtsrmlAndorrohadt 
uguir caminotnl ... li.sdiu que 
t1 Pafs 1omb~ s'ha ¡•/sl immu
glrcnfacrisi 'll ltlllliul ..• Vosrl 
¡MnsaqueAnlorrahucomt n-
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çaro••itut lacrisi? 
·Andorrn ,enl '3tlnal iwtp~tci., 

larnatcixa crisiqueclsp:tTsos 
qncl'envolten.Tansolspotscr 
ai:djaquc lunostrucçonorniu 
dcpènieslà lligada a l'evoluc ió 
dels territoris prb~irn s. Tot i 
uixl,convére l:uivi t7.ar; lu crisi 
qucpateix Andormenl'actua
lilmsemblumenys pronuncia
dll que la que pmci~eu els paï-

ES TREilALLA EN UN 
PLA D'ESTRATÈGIA 

ECONÒM ICA 

-Com a mt mbrt dt la Comfs
)"id ltgisloril"a tl 'lndllsrrin i 
Co nruç,com crtupotlriaarrl
bar-sra unortconvuslddtl 
JtCIOr.' 

!iir:. l 'ENTli EV ISTA. .. 

-Estcrnal'csperudc!plad'es· 
tr~tegia econòmica cucarregat 
pel Govern darrerament que 
possible rncm serà unpuntde 
partidafiablepcrul'oricnució 
iarnpliació dc l'uclivimt cco
uòmka deiPrincipat. 

EL FUTUR 

- l'rt¡;utJfillòpicapu/)obliga
tlo : comwe~euclfmurd'An

lforra ? 
- No sóc profelll, perOel veig 
ornbbons ul!s. 

Finsrtqulal/¡)queha tlonatlo 
com•tr.w ,ltsconc/usions,liO· 
saltrts matei.:ws ... 

1'e.>:tifutos: 
RusaMori Surribcs 

passat, present I futur, I/Sst /ma que els qui seauelxln les seves dissertacions stauln 
solament les persones que tan el viatge expressament per s escollar-los, almenys 
aquesta és l'opinió que en poauérem treure nmb mol/u de ls Diada d 'Andorrs celebrsda 
el passat dia 22 s Prada dins la Univers itat Clttalsna d'Estiu, on el públic era comptat 
/els mitjans lnfonnallus presents van óssor els dels dos diaris del Prlnclpat laques l 
setmanari. 
La propera Diada, proposem sia a Andorra, almenys l'asslsténcls seriJ major, al cap I 
la files ponéncles s 'ho valien. 

• Sl en les sessions del Consell/es ampolles d 'aigua van dem S en mS degut a la xafogor 
qufl s 'ha de suportar, a Prada va ser moll pitjor ja que l'abastament d'aigua era lluny 
de la sala on es te/ala Diada, f les anades I vingudes servien per a estirar les cames. 
Aigua d'Andorra, -embotellada- no en vam trobar, paraules plenes de possibilitats, 
moltes. Ou e es port in endavant, que se 'n fac/ un aprofitament to tal, es la mês dlflc/1 de 
pronosticar ... 

• Entre les absencles destacables pel que fe als ponents de la Diada d 'Andorrss Prada, 
hem d 'assenyalar la de la Consellera per Encamp, Mar/s Reig, que es dlguê parlariJJ 
sobre economia I ges/10, lla del Minlsl red'Educac/0, Cul/urs I Joventut, Josep Dallares 
que se ·ns asseguro que tenia prevista una ponencia sobre l'evolució de la polit/es a 
Encamp en els darrers 15 anys. 
De toles maneres, Antoni Pol, Secro/arl deia Societat Andorrana de Cléncles, abans 
de cloure la jornada a Prada, tot / anunciant la pub/Icac/O de les ponéncles assegurà 
que ambdues serien presents en el volum. CaldrS ~pac/en tar· · una mica més per a 
S8ber-ne el contingui. 

·Dins la Diada d 'Andorra, 1 demostrant que hi ha inquie tud li/erBrla, persones que 
s 'Interessen perqué Andorra publiqui/libres, es va fer la presentació de dos nous 
volums sorgits de /"Editorial MAIA : HA re de San t Mart/" , una novel.la de ciencla I/celO 
de la qual n'ês autor en Pere Verdaguer,/ un acural/rebs/1 de la Miquela Valls -del 
CREC-, sobre Andorra cap a la LilerattJra. 

'Anant a un altre tema, pel que hem pogut saber, el passat26 d 'agost de 1992 es reuniJJ 
a ls Casa de la Vall, la Com/ss/O Especial encarregada del Procés Conslltuenl, amb 
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LA DIADA D'ANDORRA 
A LA UNIVERSITAT D'ESTIU 

DE PRA DA 
ES PASSÀ EN FAMÍLIA 

Aquells que mai nu h ~vfem 

pres part o Iu Dintlad'Andorru 
de la Univcrsiwt Catalana 
d 'Estiu,que des dc fovint · i
quoltcnnyssccelebmaPrndu 
-Calldunyu Nord· o pel que fo 
aluplltticipacióuntlormnn,cn 
loscYaeinqucnn edició.valll 
dirqueens qucdll remunxic 
sorpre.o;os davmu clfctquen lu 
sala o "classe" de l Liceu 
Rcnuuvier dc l'mdu solament 
hitrobés.sim"gcntdc cuSD". 
rUSitesconcguts. ningUde lu 
prcmSJl ti c fronteres en ll 11, o, 
dit d"nlltu manem, '"els dc 
sempre·· 

Lluvors. L~ primcru pregun
Ulquc cnsvinguéularnent: Per 

què tol:loqucsl.'i quilòmctres 
de desploïamcnt'/ 

Si del IJU~ es trnCUlva crn dc 
nHlntCnir un dilllcg, obert i 
distès cnltl: diferents te nd~ n 

ciesoollÍIIiOtt s dclapolftico 
andornmn.dc fet semblava uu 
xic nbsurd d"haYcr "fel turi.~· 

me"fins ?llnlapcruescoltarc l 
quècns havicnde dir,pcrò, 
pol:lcr pcr aiiOqueelscomins 
1ld Senyor són inescruwblcs. 
en.~ ""empass~cm'" l cs gairebé 
IOhorcstlcs..1uuudinsunasala 
dc reduïdes mesures. i amb 
ntcnció. -i fms i 101 c.~tima - . 
c:scoltllrcmnllò qucels nostrcs 
IXl llticscns havicndcdir. .. 

Qu9u -doscu111Cu,somstb3· 

ritcs! - ens haguéssim pogut 
trobar Ics rnutei~es persones 
en un indret més ncol!idor i 
conforUlble dins les nmtches 
Valls. i amb un ptiblie mol! 
rnés nombrós jaquenohagués 
hagut de fer cap desplaça
meni , i tmgués tingut ocasió, 
en clnuucixpnlmclldclamll, 
dcviureenviuidircctc allò 
quepass.1vo,jaqucoleapi lo 
fi els ,·ertmlcrs wotagonistcs 
són elscomponcnl:ldclpoble 
¡¡ue~elquebé,o rnalurncm, 

clcgei~ els seus dirigents. 
Tot nqucstprebmbulpcrfer 

un"cstmdcluq!lcstió"i per 
afinnara In vegada que estem 
rutu lment d'ucord amb la 
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panicipació wtdorran3 a la 
Universit:l l d'Estiu dc Pr.~da 

pcrtotallòquetcnimdecomú 
enllenguai cullur.~.pcrò, i 

passantatapoliticll,sónli
guesd'unaltrepancr. .. 

UNA JORNADA QUE 
ES PR ESENTAVA 

DENSA ... 

Feia goig l'arribar al Liceu 
on es dcsen\·otupava t'edició 
dc ta Univcrsit.:lt Cat.:llan.:l 
d'Estiu i veure-hi matricules 
andorranes. Al cap d'uns 
minuts,tolñomeraalasa.laon 
s"h.aviadetreballar,alsegon 
pis. i unes insul.lar.:ions qu~ 
tenen més d'cnLrnnyables pel 
qucfaal scusignificat,ala 
lluiupcrlaidentit.:ltilliber
Lat ,qucnopaspclscuest.:lt.La 
propcravegndaclsproposn
rem el Lkeu Comte dc FoiJ., i 
a fe dc Déu que quedaran 
bocabadats! 

Però,ianantpcr feina.amb 
clprogr.~maalam!I.Lrnm~sdes 

dc ta Societ.:lt Andorrana de 
Ciències que és qui ha mald:u 
per a que Andorra com a País 
formés part d"aquest.:l Univcr
silllt obena i plural. sabiem 
qucs'anavaaparlardelu 
TENDENClES POLITI· 
QUES A ANDORRA, que es 
compuria :tmb les opinions i 
comcntru'i.s d'una sèrie de 
personesquecaldriaescollllfi 
dcsprts analill.ar les seves 
par.~ulcs. Fins aquf tot ~.la 
Diada prometia. 

EUGEN I GI RAL I 
LES ELECCIONS A 

ANDORRA 

Sota aquest puntdr •·i.st.a ~:.tig 
intrnt.a r crrar un ct rt clima 
dr disrussiósrn~cntra r c n 

pol ~mica , ptrqu~ considero 
que unes jornades r n una 
uoivcrsit.a t d'estiu no ~s el 
lloc adicntptrarrcgtarun 
paisisfunlloccsptria lmrn t 
dotal ptr podn con tra.stu 
manrrcsdc ptnSllr,cscoiUH 
força, ~guir raonaments i 
ap rcndrrdt lrsparaules dels 
altres. No ts un lloc ptr 
entrar en apas.~ i onaments. 

Per lllnt, lw mna pon~ncia 
va anar mbcn tl ~nlit dc 
plantcj ~ r preguntes, raonar 
possiblrssolucionsi dei..:ar 
la porUI obfrta ptr a qu~ 

to thom poguts ufegir allò 
que podia enr iq uir el rruil de 
lw jornwda. l ho v11ig fH dr 
forma absolutumcnt egoio;. 
t.a , en el bon ~nti t dc la 
paraula, pt'rqu~ escoltar cm 
pt'rmcttrobar no•·cs ~ics dc 

Eugeni Giml, gmn conci~c
dor d"AndorrJ. i des dc la 
vcssamhistòricavafcrta scva 
al.locució 50bre Ics Eleccions 
aAn-dorra. D"aqufunsdicscn 
farem la complerta rcproduc· 
ció,dcmomcnt,uncsparaules 

dclconfcrcndantdirigidcsals 
lectors d"lNFO~ACIONS: 

" l'tr llnapcrsonaquc sigui 
d t fon d'Andorra li cos ta 
molt d'entendre els trets de 
Japotil ica,alsandorra ns no 
elshistmbla tan diríd l pt r· 
qu~ conci ,~.:e n aquestfs COSt5 
que són impe rceplibles,u on 
··un estudiar, quin són els 
amics,qu~opinen,dequincs 

parròquies,peròenclsws· 
tums dd món quan mires 
una democràcia mb feta hi 

ha algu nsestudisqueperme
tr n ava nçur tntlconeixt
mentdequisónelsqui f:tnla 
polltica. Nosa ltres •·oldrfem 
ajudar en el CEDOC a poder 
cluriricwr al menys a niHil 
delesbiografitSpt'rsonals, 

renuió, nous arguments i 
no~ts solucions. Fent una 
classificació simptio;lll po
dem dirqucexio; teixen fona
ment.alm ent dos tipus de 
personu qu t arriben al 
nostre país: aquellts que 
treballaran un cert temps 
(normalment c11rt) i marxa
r an sen~ deixar Clip em
premta iaquellrs11ltrtsqur 
creara nunall:tr,escasu rnn, 
tindr~n fills i s'arrelaran en 
lanostrwttt ra . llad'existir 
una diferènri~ entre els dos. 
Andorra creix i Andurr ~ 

acull a gent que arrib~ i es 
queda. ll r m dc comptar 
d 'al¡¡u nn mant rllambrtls. l 
les preguntes que vaig pl~n
tejur an:n·en en ~~ sent it dc 
c~rcar un~ ~¡~ d'integrució: 
Qu~ passa amb aquells que 
porten anys i panysaqui? 
Qu~ paMa amb els nul'ò 11 
Andorra? Qui na poti tita 

els resultll ts ekctor:1ls, :tmb 
les tècniques norm:tlsd'anll
lisis dc lescampunyd políti· 
ques,qui són les persones 
que aquests darrers ~in t - i · 

cinc anys hun ft tlapolitkaw 
Andorra: com es tan lligau i 
qu esucceeixe ntrtelles,això 
potser se' ns acudeix pcrqu~ 
no som andorrans, du d' An· 
dorra mateixdeuen~r coses 

tanòb•·icsqucaningún li 
ucudei.>: explicar qui b l'al
calde del seu poble. Això és 
molt entenedor peròdilícul· 
1:1 molt l'entrada u el món 
de la políticll wndor ranw ni 
que sigui de pt'tSOnd com 
nosaltrtS que som obsen·a
dorsexterns''. 

PIU PUJADES, ·COM 
A PR EMSA- DÉU 

N' HI DO! 

L'orícialmem sou-director 
del "Dian d"Andorn"', Piu 

ha11rirm dt seguir per tal 
d'11conscguir una •·eri t.ablc 
estimació cap a la nost.ra 
tc rrw? I. natun lment, qu~ 
p~ss.a amb rlltma de ladoblr 

nwdonatita t? Com prtset· 
~11t la nostra cul tura i la 
nostra llengua? Quin paptr 
ha dr ten ir l'c-du01ció en 
aquestaintegració?itllntes 
altnsqurtncararrstenen cl 
tiut er. l'rudn.~ lfttdc tro

bar-~ fora d'Andorru, per· 
met Iu d iscuss ió neta, 
intr l.lrctuali st nSfptrsona
lio;mcs, malgrat Uln de bo 
fór11qutaquesttema hagub 
rst.a t tracta t aquf. a Ando--
r ra, i aq ll rs trs jornadu es 
poguessin rer en un auditori 
de It s Vallsumbforçu públic 
i possihi lil:l t d 'inttrl"tnció 
dd matei.IC . Seria una manc· 
radecrea r consd~ncia dc ta 
problemàt ica ac tua l, tot i 
qu~ j 11 s'ha demostrat, per 

Puj:~des . de qui sabem un 
professionaldc capa pcus,ens 
arribà a sorprendre amb una 

pont:nciaqueparlavadePrem· 
sa i Polllica. o després de la 
qualnoensquedàcapmenude 
dubte per quin mitj!l informa
tiu treballava ... 

D'entrada va pllrlar dc 2 
diari.'l.tres sc¡manarisi DUES 
emiswrcs de ràdio del Pafs 
(?). ·"1Uidio Andorra"é.s t'U
nicaquc TIOS31tres5:lpiguem-, 
i entre comentari i comentari 
que no té desaprofitllmenc va 
ferun"rctrat""dclaprcmsa.dcl 
Principat. 

Defetel"'retmt"potscrsonf 
unxicmogut. éscllll"queabans 
de comprar una cambra foto
grlllicacalsaber-nclapDiemi
tat. ·vulldirlamartai cenilí
catdegllfantiajoquecntmhi 
lla moh "'piralll"·. 

Ens escoltàrem amb atenció 
aenPujadesperaidassaben· 
w -nosdedetallsdcl"cmprcsa 
oncadascUdcnosaltrestreba· 
llava,iambtotiqueensagra· 
dartentingueuunaconstàn
cia més real d"aquf uns dics 
amb la lectura -i comentaris 
quch1afegircm-a laponència 
d'aquest espl~ndid col.lega. 
avui us podeu conformar amb 
unc.sCurte5par.lolesqueli\•an 
demanaren acabar la lcc:tuna 
del seu text: "Sóc incapaç 
d 'expliCIIrde mcmòriatot tl 
que ht dit pt'tQu~ elqut ht fet 
ha tSUI I r tro llir la informa
tió dc cinc fonts diferents 
d ' Andorra per intentar 
uplkar' quina ideologia 
polltita iq uinsmitj anseco
nòmics hihavia aldwrrerade 
cadapublicació.llerecollit 
t'opiniódt les rin r fontsi 
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medidela partiripatiócnlcs 
cltccionsicnladissolució 
del Consell per imperatiu 
popu lar,qu e la t onsciència 
del p<.~blcandorr• no&p1u 
minsa. I MIIòquttSbtn cert 
k quetl tema Hproua mpl i 
compernuprctendrc trobar 
solacionsenunadio;cussiódc 
poques hores". 

VICENÇ MAT EU ES 
QUESTIONA SO IHt E 
LA IL.LUSTRAC IÓ A 

ANDORRA ... 

AqliCSt jove polític. un dels 
fundadorsdc i"I DN,vaferuna 
sèrie dc comcnuris sobre la 
il.lustmcióalPrincipnt.resui
L!lnt malgrat les npw-enccs un 
tema brillant i seguit amb 
inttr~s pels assistents ... Mcn· 
1ft esperem poder publicar 
ambin tcgriLatlaponència,ens 
remetem a un petit avenç dc 
boca del propi Mateu: " ll r 
volgut mostn1r cum unn 
hipò tesi urriscuda, un cer t 
p~ra l . l e li sme, pur tint de qu~ 

aid fa IKIM·JnnUi.;-i i per-met 
dib11ixa r nn..a ... u d pais::at
ge informatiu lkldon-A". 
-Com a periodista com veu la 
salut dc la premsa en aquest 
moment? 
· "Doncs jo laveig mol tW,ja 
que com he ditalprincipia 
Andor ra hi ha mis mitjans 
dtcomunicacióptthabilllnt 
quttnllocdtl món, almenys 
queris normals, i ai.xòpro
duir~ que a la llarga potser 
algunsdesaparfixcranoés 
fusiona r a n scg ur 11 ment , 
pt ròcrcc que rstancnllnbon 
moment i que dtls molts 
sorgiran ris pocs i bons, 
t•·idcn tmtnt". 

ALB ERT SALVADOR 
FILOSOFA SOBRE' 

POLÍTICA I 
CIUTADANIA 

Després dels seus ll1bres, dc 
nombroses col.luborncions a 

Andorra s'csU rrdcfinint 11 
ni.-rllpolitic,aninllcconò
mic i lllmbf com a ni \"cll 
d'enti tat, enltsa com a 
mudeldepals, de sialguns 
dels rlcmcnl'l que es donen, 
es poden entendre com 11 
clements d ' il. lustració so
bretot en un momtnt dc lw 
his tòria, cum 11 obt' rtura al 
mónisobretottn cl momrnt 
de luil.lustruciógrcga". 

LLUIS IJAI31 I EL 
PER QUÈ D'UNA 

CRI SI POLIÍTICA A 
ANDORRA 

Amb la ponderació que 
scmptc hu curucteri tzu t n 
aquest polfticd"Ordino,Liufs 
lhbinodeid capsobrcesp3t· 
lla ... 

Ellacab:ulascvadisscru
ció,ens feiaDqllCStrcsum: "EI 
qur hevolgutrxplic11rtn ln 
mev:I XC rradufsquenohiha 
par tits pulf ti c~ ni tiUiftics u 
Andurru, crec que estem 
1mrtin1 dezero,¡¡ucs'hw de 

.1:1-pran.sa_ CRSpodiem ima¡i· 
nar ·perooanirienelstrets, 
Alben Salvador oo va dcce· 
brt,aixlquecnacabarlascva 
dissel13cióenfeiaaquest re
sum per INFORMACIONS: 
"Quancm~aig ferdrrtcdt l 

tema dr la pon~nci.a (Política 
i Ciutadania) la primera 
cOSII queem •·a•·eniralcap 
va ~r la gran di\"trsilllt 
d'orlgtns dtlupcrsonuque 
•·iuen a l Principat, divers i
ta t que hem vist tr~ixt r dia 
adia.Eitcmade laimm igra
dó i la idtntilll t dels ando
rransf:s untcmaque reqot· 
ria ser traclll t tn t l marcdt 
Ja Unh ·rrsiut Cata la na 
d 'F..s tiu dt Prada pcrqu~ 

quan es parla dc parti ts 
politics lllmbi es parla dc 
dtcio;ionsqueaftcten atots 
aquells que >"iutn dins Its 
Valls, malgrat tinguin o no 
poder de d tci.sió ~ ptr t:lnt. 
rcprcscntaunaspectesobre 
cl qunl s'hi ha dcrcncxionar . 

començar ~ trtb.allar i que 
pol'ltr a partir d'aquesu 
nousaires quces prtsenteo 
dctaraa la nOI'HCOnstitució 
i o ta no~a delimitació dc 
competències potser ai~ò 

~rfl possib~ i tindrem ua 
puntdesortida, unlllin iadt 
sortidaaonclspoliticspo
dran comença r a treballar 
reu lmcnt"'. 
-Esdiuquecad.Ppa!stéels 
polftks que es mcrci~ ... 
• '"lle,si dicq ur Andorra no 
I~ politics, no li els que ts 
merc i ~. A Andorra no u ra 
pulitica, a Andorra si&; (a 
quelcom u fa parroquialis
mt com a mà~im". 

EN RI C 
PALMITJAVILA 

PARLA DE 
L'ECONOMIA 
AN DORRANA 

Aquest polhic,com apcrso
nu d"empresa que~. basà la 
seva pon~ncia en l' E-conomia 
Andorrana. iniciant -la amb 
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unadocumcnttduhistòri:lquc 
s'inidava nJ ~egle X. seguim 
ambelpasdc Jcmps. i més n 
prop,enclsdi:s<¡uevivim,va 
dit e.o;ac¡¡¡mcu: "Els insis
tenLS r umors de crisi o de 
reressióacturls run tronto
llardsagent cconònricsdc l 
pa is, inquie15llt•tfs¡lfrl'e
voludó políreu que es tem 
vi•int en aquu tmomen t,la 
postacn pràc :icadcls ucords 
amb la CEE ; evidcntmrnt 
les re¡¡ludeljoc¡¡ut s'rs!Jin 
¡¡estant en Iu rutura Consti
todó.Cutren arcarquetunt 
eiConstllcon . eiGo•·crnhun 
encomunuta tknics Iu con
reccióiplun: dedestnvolu
pament per ri l:1r-ne alguns: 
-es tructuro i pt•r.~pec t i va de 
l'rconomi:1 undorruuu 
(1995) 
-pla de dt senvolup:rrnen t 
tu rís ticprogllos ( I911J) 
- pla de nt lrkt· ting TII R 
1990. 

F'ius uru d creiJcrnt•n l 
tS¡H!C tUI' ulur dc l'ccouutnia 
andorrunu en~ ha ¡~enuh d~ 

poder muntruir un règim 
fisçu l uvunt:ltjós,clsingrcs
sus ¡H!I impo tul Consum li 
l'en trada dc ~s mercaderies 
rrrn suficie nrs ptr pugar ln 
ruució pi1blic 1, rerirnunte
nir carreten· , i ult ri'S cons
tru(c ions es¡oOt ti••es. 

Ar¡uestu in !rcia df despc
Sll no frena(u u temps hu 
produït un dèfici t públic 
dirrd l d'ei:-:tgltr amb r is 
i ngressos lfp i •s. I 'H f~r rron t 
a aquestasitHació ded tl licit 
ptiblic crr i:>:e 1t, Stmi.J ia ne
cHS~r i recot rt ulgun nuu 
tipus impositu, wmb tlcon
seqürnt r ist ¡uereprtst nta 

sattmdrserunEstlltquasi
absolut -pre- >lontesqul~u- a 
ser un Estat de Dret on els 
Partit.s l'oli ti:s podran des
envolupar-sr normalment i 
tindranunàubit d'actunció 
a nh·r ll nacitnat. 

La cris i pl l!t ica de l'wny 
1991 que h ~m viscut, 110 

hau r i.aestat de lu mateixa 
numer usi hntutss im fuucio
nu t Amb un .is temu de pur
ti u. L ' u~11 11 - p roju t e dc 

Constitu ció que s'h:1 fet 
púi.J iica lap ·e rnslta¡¡rinci· 
pisd'any, j:• :onte rnp b r n el 

seu nrt icle21 hr cuusti tu ciu
nalitució dl'IS l':tr li t~ l'ulf
tics"'. 

PERE M [)LES ENS 
COMEIHA ELS 

I,ARTITS POLÍTICS I 

LA CO!\STITUCIÓ 

El pol!tic d"Escaldes-En
gord:my, pcr1mycnt ui GAD. 
Pere Moles. baswll-sc en I~ 

confcrència<ucorgantu.!lcn 
terres andot·ancs el Grup 
d'Acció Denocràhca, a ru
bnl d'e~guar y, vu donar la 
seva opinió d uuaConsmució 
per Andorra .. Enue altJes 
coses va fet :smcnt dc: "St· 
guns l'11bars-projrcte de 
Constitució. \udorr~ tl l'o· 
bli¡¡aciódemodificareiCod i 
dt lli Naciomlittu,nmb ts¡lt· 
r it d'obe rt u ·u. És possible 
quealsund,.rr ansenscon
vingui de m" di ricar el Codi 
dt Iu Naciontlitutja que els 
percen tatge¡ d'es trange rs 
estnnarribu1t Uuns nivel\s 
ptrillosumr• t elevats. f'g 
unsquants 1nysesthem ui 
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min•·ar la co tn petitivitut de l 
comerç i de ¡H!rjudicar la 
imatg~ de p:•ís amb ri sçalitat 
llcuger:1, que ~ns caracter it -
1.:1 i ~ns intnes.~u de conser
~nr. l'n ui.lò reconwno que 
es dis( ntchi nmb mol ta 
prud ència la iutrud ut·c ió 
d ' impos tos. 

T:mmutcix :~ q ues t:1 no 
11purt :¡ rà ~oludons si nó es t ~ 

eu comp te puru l.ll"J:¡ment 
tres factors d'importància : 
- lmuginar nuves rontsd'in
¡:ressus 
- frenur l:!despesa 
- mudcr ar les inHrsiuns 

Són molts li pensar que la 
rnnnen1 de pr~Hure una 
economia estable ¡H!r les 
generacions del fu tur fs 
defini r el model dc societat 
que•·olem i ens podem per
metre, coordinar els esfor
ços i les innrsions en el 
muteixsentit, Stnsecaureen 
tem ptacions d'obres faraò-

50%; dcsprfs, a tu tercera 
part; actua lmen t som una 
r¡u tLrtll ¡ln r t.Oint rtdepocs 
unys, sen m un11 cinqut·na 
part;i,wlcup d 'unsquunu 
unys mts, repr esentarem 
sotllmcnr una desena part, 
però. si tls andorrans deci
de ixen de modifica r dCodi 
de la Nudonalitat, ha de St't 

¡H!rqut aquest:a ~s lli seva 
•·otunt11t; nopttqutens ho 
imposi ta Constitució. I això 
¡H!r unu r:Lódeprincipis.Si el 
Con~U General tl el poder 
ltgis lutiu,hadrserll iurrde 
modirica rtes lleis,de fer -les 
i drdesfer-lrsq uun••ulgui i 
com vulgui. 

El m~teix es podriu dir, 
rererent • la Lit i Electoral i 
a la composició del Consell 
Grncrul. 
L'~bans-projKte de Cons

titució ens monude fer onu 
Ud sobr~ e l Dret d'Associu
dó. Si tenim en compte que 
el Dret d"As.sociució b un 

niques, derendibi litatsocial 
dubtosa. 

El resum d'aquestu opdó 
de fu turesconcret:l en J 
punts: 
-definir el model de socie lll t 
- definirles ¡lriorillll5 d'ac-
tu nció 
-csta blir unplaplurianyal 
d'et¡uilibri de destinacions i 
recursos". 

ANTONI POL I EL 
FET TERRITORIAL 

ANDORRÀ 

Després del parèntesi del 
dm:u-.després quccs!legls la 
ponència de l'e~ Slndic Gcne
ralJosepMariaBeal, -la qual 
uobareu íntegra en aquest 
e~emplat-, va ser el Degà del 
Col.legi d'Arqui tecteS i Se
cretari dcla SocieutAndorm
n3deCiències,Antoni Pol qui 
basà el seu e~posat en el Fet 
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Dret llumà i ja hu qu~da t 

clar, d' un:t .-l'glldapoer totes. 
que Andorra s' hu compro
mèsa respeclll r -los toiS.per 
quin mutiu la mateixaCons
titucióens ho haderepetir i 
recordar un a:a ltru .-egoda. 
Ésque potst r es pensen,els 
qu~ fan Iu Consti tució, quf 
quunserern Eslll tdc Dretens 
ne¡¡u rcm a accepur aquest 
principi bàsic d'un Estatdt 
Dret? 

La nostra Consti tució 
purlade: ... lesvacuncesde\s 
treballadors ... dr Iu jorna
des laborals. 

Ésqueaquestescosesno 
les tenim ja perfeclllment 
legislades en el nostre Regla
ment Labornl que notl resa 
ennjar a qualsevol Regla
ment Laboralde\spaï.sos del 
nostrrentorn? 

LaPenadel\1ort.És nt•ces-
snri d'abolir, ~ m b lli Consti
tució, Ja Pena dt l\lort per 
segona wgada,quao la Pena 

Tcrritonal Andorrà. El seu 
resum vaser aquest: ",\ mb I ~ 

mevapetitauporl.1cióvolia 
posar de relleu uosaspectes 
trrritur ials d'ordenació te
rri toria l q ue ( rt'C que hu 
piiSSll lper al t inotenenmolta 
importànciu peròsfqucs' h~ 
de tr niru compte i rcr-nr 
esment decarualaConstitu
rió i a temes polítics que 
s'estan tocant ti ltimumen t". 

ROSA FERR ER 
PARLA DE L'EST AT 

LLIB ERAL A 
L' ESTAT DE 

PARTITS 

Aques ta coneguda nt ilttant 
d'EnteS:l i Progrés, vehement 
i bri11am. va fer ln scvuc~po

sició ... 
En finalill'.ar, va se r ella 

nl3tci~a. dllvam la gr.wudom 
qui ens fcillel resum ... ''Qutm 
se' m va demunnr d 'assisti r 
coma¡wnent a aquestudiu
dll d ' Andorrn n Pruda de 
Conflent en el nmrc de la 
XX IV Universitat Catal:mu 
d'Estiu. eu Iu que es ~o liu 

dedicar el diw u dt batrc Iu 
tendències polftiqu~s o An
dorru, sr"m vuocórrrr par
la r de la n ~cessi ta t i 1:1 utili ta t 
del~ parti t.s poll tics en ris 
sis temes democrà tics, espe
cialment ¡H!rqu! 111 'ngrnda 
aquest tcmu i perquè mil ito 
• Entesa i Progrés. Alhoru 
se'm vu romunicur que el
trn pon~n t5ja ha,·ien a•lun
ci• t que trecta rirn aquest 
telllH per lli qua l cosa se 
m'acotavH t l terreny. 

Amb la mVOB;loOilhlcMihe 
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de/l tortjnvuquedar abotida 
amb lapromulgaciódci Codi 
l'ennl, rauns quantsnnys? 

El Ort ! de m:111 ifestnció. 
És nor mn l qut aque lls que 
vulguin mnnir~t:tr-se, ho 
puguinfer so lu me nt ambunu 
prh ianotificudóa les nuto
ri tats, ~a dir sense que ni 
llln sols els hi cn lgui d~tna n :t r 

cap au tor it1.:1ció? 
Podran doncs ur¡:unit1.ar 

manifes tac ions qunu •·ui
guio, com ~ ul ¡; uin i ulli\ on 
vul ¡;:uin. 

De qu~ ens St·n·t ix ltls 
andorran s d 'es t11r ent re 
F'rn11ça i Esponyn i d t· n• ur ~ 
el qu~ pliSSII en uqncsts pui
sos 11m b ks •mmires t :~r i ons 

sindin ds, umb els grtus 
perju dicis t•conòmics I( Ot 

ocasioneni umb lesrunside
rubii'S molèsties que ruusen 
a Iu pobladó r n ¡:encrltl? 

Les muni restncions són un 
Dret. Ésrert . l'er tan t, no les 
hemdcpruhibir 1Jeròc111que 
sigui n brn reglanwutudes i 
sobretot molt limitades. Els 
drets dels uns no han de 
perjudicur els dreu dels 
altr es.F'rança i Espunya, quc 
tenen go•·ernssociulistcs.es 
veuen obligades a prendre 
mesures molt sHnesdtcura 
a ll'S mnnifestacions. 

Aqul ho hem de fH total 
re"~s. hem de pussar d'un 
u trt m a l'ultrt. llem d'o· 
brirles portes debatalmt a 
totesaquellescoses q ueuru 
els demb p:usos •·ol¡•n res
tringir o limitar, precisa
ment perquè els cintad:ms 
d' nquesl5puísusestuucun
sal5delsexcessosidclsnbu-

rel:tciun:¡ts :unb les 
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n1lgut t~pOSllr, des d' un 
puntde1•istll de ladoctrina 
política, cls inicisdels par
ti ts poUti cs a Europn Occi
deut nl fi ns ur riba r a tu s~va 
constitucionalit:r..'lció (p:lr ti 
tuc r!'lciu), ~s u dir, de I'Eswt 
libcrol u l'Estat de l'urtlts, 
per desprfs unati tm r quim1 
és b1 si tuud ó a Audurra. 

Lu prugressivn ut en.~ ió 

dl·ldrN dcsufrngi. clscuuvis 
que so rre i.~ IH Constitució 
m:•ter iulcle l'f.stat i lu conso
lidndó dels l'ur tits donara n 
llor ulnou con cepte: L'Estu f 
de Pnr tits, que nu u~onse

¡:uci• la sr~a m :L ~n itud fins 
desprk de lnSrgnnaG uerru 
Mun dia l. 

L'en trada dels pur til5 en 
tl món dfl Dret coincid ~¡_, 

amb la cunsolidució a Euro
pw d~ les primeru orgNni t-
1.ucious soci11 listes. Ets pr i· 
mers par t it~ mod~ rns pro Yo
Cil t itn un tnnr11 ment es-

munifestacions. 
,\ mbuq uestcs m ndic ions, 

nucns cs tranyaqurelssindi
cal istes d't\ndorruesti¡;ues
sin ran coutcnl5qu:tn •·un 
lll•¡:irf l quedeia l:t nos tra 
Consti tuciò. lnclus rs dc• ien 
ha··~r qued:1t SOT JirtSOS j 11 
que, scgurumrnt, no s' imu
¡:inu•·enquese'lstractari:L 
tant W. 

Lrs vivrndes socials ... El 
subsidi d'Atur. 

S'hanrntrrtin¡;ut eiSI¡ue 
fnn Iu Constitució a culculur 
t l cos t rconòn1k {llle repre
sto nten uqucstes cost'li? I. 
supu!i!lnt¡¡urhu hugi nfct, no 
es podrien reulitlar igual
ment :unb simples lleis <¡ue 
no rossin constitucionals? 

Nuens ,·olemestendremés 
sobr~ uqurstes considera
cions. N'hi ha d':tltrrs, ¡H!rÒ 
Ics sultcm 11cr nu p¡:rdre 
tCU1JIS. 

tr ucturul amb les antigues 
rorm es d'orgunitmció,con
crelllment amb r i~ partil~ de 
notubl ts. Del partit Sociul
drm OC rulltAlemany deri YII
run els part its d~ masses 
l'u ropeus. 

Qu~ les Constitucions 
modernes contemplin la ri 
guru dels partits pol ítics 
possibilita dcmocrlltitznr la 
,·olunt:ltcol.lectil·adinsdc 
lu sevuesfc r:1i elfetqu t tl 
On•l s'ocupi dels purtits 
f:¡ciJ ita l'a plicució de meca
nismes correc tors de les 
t r nd~n ri l'S o li ~àrquiques en 
el seu si. 

J o ddenso lateoria qutla 
dcmocr àc iuuctuul és dem o
cràcia de part it.s i atemptar 
COil tTM l 'tlóÏS t ~n cia O t iiJiurt 
fu ncionament del~ part it.s b 
wtemptur contra lwdemocr A
da. 

A Andorr ~ , am b l' assoli 
ment de ia Constil11ció, pas-

Tot nixò demru. tra que 
uq urstu Constitució rstll 
diri~ id u per ¡;e ut de fora que 
dótm iH im pressió que no es 
ri :1 dt nosa lt res. Com mb 
coses ens p<JS3 ran a tu Cons
titució, més reduida serA la 
sobiru nia del pobl t i mb 
limit!l t queda rà el poder 
l~gisl a t iu. En Ul tima in it!ln
cia, noseràelpoblea ndorr;\. 
no serll el Consell General , 
sinó que SHJI el Tr ibunal 
Constitucional qut t i u d r ~ 

l 'ú lt ima po raulo." 

MAR C FORNÉ: UNS 
PARTITS POLfflCS 

PER AN DORRA 

Membre del PLA, M:m: 
Forné basà el seu e~pos:Lt en 
uns partits polftics per Antlo
rra. Dcparaulolbcil i com·en
çutd'ollòqucdcia,l'odvocut 



resumiadctascgücmmancrn 
Ics seves parJulcs: "El q ue he 
uplica t rn aquesta Unh·er 
sit.atd 'F..s tiu éselquehau
r icn de ser e l~ part its polí
tics, pet Andorra dependrà 
del sis lemurlrr lor :.a l,tlsiste
ma elrl.lorw l :1rt u:1l no per
mel uns pa rt its polít ics 
d'kmbit naciona l i la soluc ió 
mixlll que u propugna des 
d~ moltes p:1rts is un nwl 
menor d ' wl guna manera, 
u~ui s 'h¡¡, parint molt ~~o qul 

d '11ltrrs ()OS .. ~i bilitat s, el que 
si qu t ha de qu~dnr clar és 
que el l'arlament q ue tin 
drem, un cop aprovnda Iu 
Cons titució i recuper ada la 
sobirania, haurà de d~id i r 

moltes a ltres roses que no 
rinsar a, queelque fe iaer a 
repu tir e ls diners de la 

pad rinaperparròquieso per 
am ist.ats, pertant com queel 
mis im portan t j a no ser à 
a illò, p rimerament pel tras
pàsalscom unsde1 30% per 
cent i per a lita part perqu~ 

nohi hatants dinersarepar 
ti r,s'haurà dr d iscutircuses, 
corn el codi pen :.a l, la sani tat, 
l'ed ucac ió, Iu comunica
cions i com les relacions 
i nt ~rnacionals, a ixò reque
reix q ue hi h:1gi corrcnt.s 
d 'opinió nacional generals, 
quers puguin u pressar en 
unes e leccions i aques tes 
e leccions permetin port.ar 
d ins dels Conse ll UIH'S línies 
d 'uctuae ió iunaeleccióde 
Cu p de Govern i Sínd ic 
cohr r en ts a mb aq uestes 
idees i que es puguin dd~n 

s.a r d ins dcls marges nogll ire 

PRADA: 

difHentsque hihaentre uns 
ialtres. Tambihe d itque no 
cal parlar depurt itsconstr
\'adorsi pa rti t.s p rogress is
tes p~ rquè ni conse r vadors 
ni progressistes són paraules 
que dclineill in gr an cosaavui 
en diwiqueen canviestava 
mésd'acord wmbunu derini 
ciódc parti tso de tendències 
q ucs'orient.Mrien ca pauna 
socia ldemocràc ia per una 
parti ca pwles idees liberals 
per l 'a lt ra pa rt". 

ANTONI UBACH, 
IMPROVISA 

El poUtic dc la Massana, 
semb la~a que pon.ava estruc
turada una ponència, però, 
com a la vista de com es pas
savcnlcscoses,uxfapensar ., 

UNA VISIÓ DIFERENT 
Enguany, ben ui commrid"ul
tres anys,Pr:K!a harebut la 
visitadcl grui.<dc lcsforcesdc 
la premsa. És ben d'agrnir i 
suposo que per l'Amoni Pol 
reprc.sentauncstfmulcontcm· 
plarcomlïntcrèspcraquestes 
jornades andorrnncs ougrncn
tadinreradia. 

Força s'ha escrit sobre 
aquestes jornades. però man
quen Ics anècdotes. al meu 
entendre. Algunes positives. 
altres no tan positives i d 'al
tres scnt.illamcnt curioses: 

Dc lc.s posi ti\"CS podriem 
dc.sUicar-ne l'ah nivell de 
panicipació dels a~~Sistcnts, 

qucnocsvalimitllrtansolsals 
ponent_~. sinó que va arrosse
gara unupartdcl -podrlcrndir
[Híblic que omplia ht sala. I
com no?- el nive ll dcrespecté 
que en tot moment va ser 
obscrvm per tothom. Aques t 
fctsfqucvallapcna(lcsUlcur 
perquè és molt agradable 
podcrparlarscnscexaltar-sc 
Ni um sols va huvcr c~a!Uició 

quanclsreprescntanlSdedi
vcrsos panits polftics es van 
demanar nnltuamcnt Cll[lllca· 
ciofls sobre compon.amcntS 
passats.És onarnostrnprou 
interessam dc què la nostra 

cuhumpolfl icahaassolituna 
ccrUimadurcsa,sempreiqoan 
no hagi es tat únicamcm pro
ductedclrespoctcquepropor
cionaunemomd'univcrsitati 
onparlarcnpúblicperaquino 
téojahuperdutl'hàbitdc 
freqüentar- la. 

De lcsnou¡n positives des
tacaríem una de ben concreta: 
l'al.lusió -dirC(:ta i senl-t 
embuts- a la negati•·a del 
Consell deies Valls a aprovar 
unapartidadcl prcssupostper 
ajud9 del tercer món i 
l'al.lusióal'ajudaalsgossos 
abanOOnats i desvalguts. Llàs
tima que qui podia respondre 
no hi era perqu~ m'haguts 
agra1b1 sentir la rèplica i els 
urgumcm.s, malgrat que tinc 
gos i mc"l estimo molt. 

J dc les curioses podríem 
desUicar l'absència total de 
tres dels poncnL'l. Varen man
cw:,cinc ponents. però l'abs~n

ciatotalnoméspotscr rcfcrida 
atrespcrquècJSr. Beat va fer 
arribar citeM dc b seva po
nència i al Sr. Ruiz el vaig 
substituir jo. Els altres tres no 
esvarcnpresentar.novaren 
ccrcarun substitutiriOYaren 
enviar la se~a ponència. El fet 
curiós, naturalment, no és 

aqu{, en qu~ tres poncuts s'ex
cusessin pcrqu~ un problema 
dc durrcru hora ci LI! tothom, 
sinócnquèclstrcsponcnts 
que no es varen presentar, 
curiosumcnt, ocupen actua l
ment un càrrec en la vida 
poHtica ac;tiva del pals. De 
tota manera, aquesta coinci
dèBCia no té, forçosament, 
pcrquètcnircapmenad'inter
pretacióLOtavcgadaqucla 
vida Ulm~ produeix SOfl)te-

Un dcUIII més a afegir: es 
veu amb vcriUible .satisfacció 
qucPrud:lha recuperat ràpida
memclscupaperintcl.lectual. 
Ull vcgad:l relegat en un segon 
tcrmcdurnntl 'èpocacn la qual 
no va tenir mts opció que 
convenir-se en un dels bas
tionspertaldcnodcillarmori r 
l'cspcri t d'unpoblc:clcatalà . 
Mésqucnodcixarmorirscria 
bodirnodcixarqucclmatcs-

Jd'allòquccsvaparlar? 
Doncs es va fer esment de 
panits-naturnlment-, dc cons
titució, dïmpostos, ... Mal
gratquelarefcrènciaaimpos
tosdirectcsvaserfempcr 
l'Eugeni Giralt, només en una 
ocasió, sense resposta per pan 

que improvis!! la seva in ter
venció. la qual result.à força 
interessantique pagalapcna 
llegiren \a seva integritat. De 
momenl, un petit resum de la 
m•del mate ix Ubach: " L'imi
ca cosaque puc d irés queall ll 
que is important és que r i 
qu r no podem fer en una 
Consl itució, que is el marc 
més important que haurem 
decidit els andorrans pel 
futurpolltic delnostre pais, 
és deferaquestaconstltució 
senst analitzari conèillertot 
el que ha permès al nostre 
país de sobreviure lins ara , 
aillò es l'impor tant. Q ui ha 
de fer aques tesanàlis is, lli llò 
no ho~,elque puc dir rs que 

bande fer-ho personesad t 
quades ijo nosóc quiper 
poder-ho fer". 

J OAN BECAT, UN 
DELS ARTIFEX 

En Joan Becat. una de Ics 
persoocsquehafctpos.siblc 
que Andorra formés part dc la 
gran família dels Països Cata
lans dins la Universitat d'Es
tiu a Prada. amic d'Andorra i 
Secretari del Patronat Rector 
de la Universitat. declarava a 
INFORMACIONS: " L 'ele
ment principal is la cont i
nuïtat i pt r tant ês el cinqu~ 
Mny i la diada d ' Andorra 
esde vi tradicional a la UC E 
enelbon sentitde i:Jparuula, 
tradidonalvoldirqutconti 
nu a i m a r ca presè nc ia. 
Aquesta d iada ha porlllt 
andorrans a parlar d ' Ando
rra aqul iba permèsa genlno · 
andorrana a parlar-ne i 
tamW ba fet que a lguns 

" 

andorrans vi nguin per 
compte propi ala UCEi per 
tant ls una presència not.M
ble.Es trac t~ntemes dt fons. 

Parlant d'A ndorra d' una 
manera digna.TamM ,·eni r 
a la UCE per met parla r a 
tothorni dirla.wva, lan l a 
bisbes, com indtpendentis: 
tuoallres. l l'attra cosaés 
que tot aillòqutdaescr il"-

ANTONI POL F A 
BALANÇ ... 

. EI Dalançkmoltpos it iu ja 
que desprfsdecincunys l'in
t erh h3 tS ia t mol t d~\" &t ta n t 

deponèncincum dc partici
p:.aci6 i d 'a tenció, i cre iem 
qu~ a ixll va l la pena scgui r 
ho muntenimenlaquia i' ra
da a desg rat de què u Ando
rra es puguin fer coses sem
blants i debats molt interes
sants, però el marcdt Pra d11 
d6na unacon ligurac ióespe
ciu l a les pou~ncirs i a la 
manera d 'actua r de ls matti
!IOSponents. 

A granstrcts,aLds'hapa.s-

sat la Universitat d 'Estiu a 
PradadcConncnt, laqual,val 
a recordar-ho, per pan d'An~ 
dorra va ser en famnia, amb 
coses interessants a cscolw, 
peròquctam~podícmhavcr 

escoltataAntlorra,inouncop 
l'any, sinó almenys un cop al 
mes ja que de la pluralitat 
d'opinions en sun l'objectivi
tat. 

T~t i fotos: 
Rosa Marí Sorribes 

Particular ven 

MITSUBISHI 
PAJERO 
AND A4... 

Impecable estat. 
Tel: 26 092 

Es ven 
VOLKSWAGEN 

POLO 
Bon estat general. 

Preu: 250.000 Pies. 
Tel: 51 590 (Nits) 

IJelsandorrans i amb lasegu- menysqucquihovolfcrccr- 1 si el Consell es dedica a 
retat -això em va semblar qui larevoluciótotalicl canvi legislar, llavors tindrà sentit 
entendre dc les seves parau- absolut dc Ics estructures fent parlar que dit Consell ts e l 
les- que cm un procés incviUI- cas ornis de la històri;~ i sense Consell General de Ics Valls i 
ble. I jo, després dc reflexiu- tenir en compte que som :K¡uí podrà desaparèixer la polftica 
nar,empregunto:deverit.atés perquècltcmpsilcsdecisions dcparròquies.perlaqualcosa 
incviUible? I tomo a pensar ens han portat. Però Ulm~ e l sistema electoral pot tomar-
que els imposms directes sig- c~tic plenament con~cnçut sc més rcpresentntiu i ningú 
nifïquen control i nosaltres qucnohcmcntèsquinsignili- s'esquinçarà els vestitS. 
estem massa habituats a no cattéeiConsciiGcucraldcles 
dcixarquccnscontrolin. Si 
cm demanen el parer, la rcs
posUl és immcdiau: NO! I 
par lant d'impostos. En allò 
que tothom semblava d'acord 
és en el fet. m:mifcsUit amb 
humor pel Sr. Ubach, que 
qualsevol tipus d"impost és 
injustperaquellqucl'hadc 
pagar. Tota la raó per a ell. 

Però hi ha un tema que 
sembla haver caigut en l'oblit 
dc bona pan d'aquells que han 
escri t sobre aquestes jorna
des. En un ccn moment el Sr. 
Man::.Fomtvacridar l 'atenció 
sobre el fet que parlàvem 
gairebémésdcconstitocióquc 
dc panits polítics, però la 
meva visió -i ailli ho vaig 
manifcstar- ésquc mésqucde 
constitucióesparlavadcsiste
mcs e lectorals pcrqut Ics 
al.lusions a sistemes propor
c ionals, p;llToquials, perso
na ls, dc llistes Ulucadcs o 
obencs ... van guanyar ncta
mcntalesal.lusionsalacons
titució.lésquecsvcuprou 
clarament que aquest serà un 
dels temes esLrellaen les dis
cussions de la tripartida. 

Andorra, sens dubte, és his
tòricament ona federació dc 
parròquicsicanviaraquestfct 
no cm sembla correcte. a 

Vults i quin paper 1encn els 
Comuns, per Iu qua l cosa no 
restaclarquèsignilica una 
federació dc parròquies. 

Unafcderaciódeparròquics 
és l'a¡¡rcgoció o suma dc pa
rròquiesqucprenenladccisió 
de (rear un organisme cnca
rrcgatdc lsafcrscomuns.Enel 
nosLrc cas la confusió pancix. 
almcuentendre,dclfetquelo 
divisió de competències no és 
claraiqueclpaperdclConsell 
està absoluUiment tlcscabalat. 
Tanttsaixlqueunbongrapat 
dcpcrsonesquancsrefcrei!lcn 
al govcmdiucn"la padrina". 
És normal perqut. lins al 
present, "la padrina"' repania 
clsdincrsidonavapJsa les 
peticions dc les ¡x¡rròquics. 
perlaqualcosacranonnalquc 
e l Couscll -tal com ja he 
manifcsUi t en d'altres oca
sions- fos el Consell dels 
Representan ts dc les P~rrò

quics i no pas el Consell 
Gencr.1l dc Ics Valls. Suposo 
qucara.sis"assolcixunbon 
sistema dc transferències, ens 
adonarcmquc"lllpadrina""ja 
noés"'lapadrina",quccls 
Comuns s'han d'espavilar pel 
seu compte i que el Consell 
s"hadedcdicaralcgislar
aprcciació que comparteixo 
plenament amb el Sr. Fomt-. 

De mancrJ que cal que els 
qui ocu[ICil càrrecs polítics dc 
respon.sabiliUIL no perdin de 
visUI aquest extrem, cerquin 
uuadivisiódccornpetèncics 
prouclaraicntcnedoraino 
oblidin que ho han d'explicar 
alpúblicperquèquanunvcu 
les coses c lares sovint pot 
oblid:J.r que els altres. tal 
vcgad:J., rcqucreillcn de cenes 
e~plicacions per tal de veure
hi tan clar com ells. 

Només es podrà dcl.:idir el 
sistema e lectoral quan hagin 
estat dclinidcs les compelèn
cies i tothom ho enlengui. En 
cascontrari,pcrmés~omés 

malament que estigui la pen
sada,nocrecqueespuguin 
prendre decisions assenyades, 
pub. les bases de panida po
den ser falses. Llavors podem 
assistiralutristasituacióde 
creure que amb Ics nostres 
postures personals creiem que 
estcrnguany:mt quan resulta 
que Ics premisses fan que no 
ensadoncmqucestcmpcrdcnt 
LOts ¡:legalS la partida per 
manca d'mfonnació. 

Alberl Salvadó 
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Enquestes als partits polítics 

INICIATIVA DEMOCRÀTICA NACIONAL 

1. Nom del grup o partit: Iniciativa Democràtica Nacional. 

2. Sigles: IDN. 

3. Logotip/. 

4. Lema o eslògan actual o tingut: "El futur, ara". 

5. Àmbit d'actuació: Nacional. 

6. Data de creació: 31 de gener de 1991. 

7. Enquadrament ideològic: Plataforma política formada bàsicament per les 
tendències següents: liberal, socialdemòcrata i rad ical. 

8. Contactes amb altres grups o partits dins d'Andorra: Contactes a nivell pun
tual i de ca ràcte r informal. 

9. Contactes amb altres grups o partits fora d'Andorra.(No con testada) 

1 O. Finançament del grup o partit: Autofinançament; sistema de qüotes dels mili
tants i adherents. 
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11. NCimbre de militants inscrits al grup o partit: En aquest període de constitu
ció i a 'irmació del grup, podem parlar d'un centenar d'inscrits. 

12. Opinió sobre els següents temes: 

- Constitució: La Constitució ha de definir Andorra com un estat social i 
democràtic de dret en el qualla sobiran ia popular i els mitjans per al seu exercici que
din afi1mats. Garantir la defensa dels drets humans i la dignitat de la persona com a 
princ ipis inspiradors de l'acció dels poders públics. Establir un règim parlamentari que 
encami el just equi libri entre la representació poblacional i territorial a través d'un 
model bicameral. Definir clarament les competències dels òrgans de govern. Recol lir 
mecar ismes de democràcia directa. 

- !)istema electoral : Proporcio nal amb c ircumscripc ió nacional única . 
Propu!Jnem un sistema bicameral en què la segona cambra estaria formada pels còn
sols. 

- rlacionalitat: Reconeixement de la nacionalitat andorrana a tots els nats a 
Andon a, de pares residents, a l'edat de 18 anys (proveint-los, entre tant, d'un passa
port p1 ovisional). Naturalització dels residents a partir d'un determinat període de 
residència que en cap cas no serà superior als 20 anys i que podrà reduir-se pro
gressi11ament tenint en compte altres criteris d'integració, 

- Coprínceps: Exerciran una funció simbòlica i moderadora. La seva acció seria 
presid ida pel principi d'irresponsabilitat política. 

- J!,ssociacions: El dret d'associació està proclamat i emparat per la Declaració 
Universal dels Drets de l'Home. No es pot coartar ni limitar si no és per motius molt 
greus, els casos taxativament preestablerts per la llei. 

- Immigració: Promulgació d'una llei d'immigració que prevegi i englobi totes les 
possib les situacions en què ens podem trobar a curt, mitjà i llarg termini , adaptada al 
model de país que volem. Ha de permetre que vingui a Andorra mà d'obra qualifica
da i fo11entar-ne l'estabilitzac ió i la integració. 
13. Objectius sobre les àrees següents: 

- Finances públiques: Sanejament de les finances púb liques , mitjança,lt la 
diversificació dels recursos de l'Estat: fi scalitat molt lleugera i generalitzada; obtenció 
de recJrsos no-fiscals; desenvolupar les societats d'economia mixta. Racionalització 
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de la despesa pública: incloure criteris d'eficiència en l'administració pública; limitar 
el pes de la despesa financera mitjançant la gestió de tots e!s recursos per I'INAF; 
limitar l'endeutament al 20 % dels ingressos ord inaris en un horitzó de cinc anys; evi
tar duplicitats de serveis; crear sistemes de control extern de la despesa pública . 

-Serveis públics: El abo rar i posar en marxa un Pla Viari Nac iona l, un Pla 
General d'Ordenació del Territori i un Pla Nacional de Tractame nt de Residus. 
Promulgar, com a eines bàsiques, una llei d'expropiació i una llei d'impactes ambien 
tals. Desenvolupar una veritable xarxa de transport públic i estimular-ne la utilització 
(preus polítics). 

- Economia: Previsió i planificació de l'activitat econòmica bo i creant-ne els ins
tru ments, com és ara un sistema de comptabi litat nacional o un servei d'estudis i pre
visió, i impulsar la creació d'una Cambra de Comerç. Incentivar la diversificació de 
l'economia, tot afavorint el desenvolupament d'empreses dedicades als serveis turís
ti cs i als serve is financers. Reactivació del sector públic. Creació d'un servei de 
correus andorrans. Posada en marxa de I'INAF. 

- Agricultura: Crear una sola i única subvenció, amb uns objectius clarament 
establerts des del Govern . Fomentar els conreus alternatius al tabac amb l'objectiu , 
a te rme, d'acabar amb el pervers sistema actual. Promoure la instal·lació de joves 
agricu ltors . Sanejar la cabana nacional. Dissenyar una política agrària de forma unità
ria amb la de patrimoni natural i medi ambient, tot donant solucions coherents, lògi
ques i durables. Creació d'un Consorci Forestal i d'un Parc Natural. 

- Benestar Social: Donar resposta als greus problemes d'habitatge mitjançant 
una bateria de mesures que fomentin , d'una banda, l'entrada en el mercat de l'habi
tatge dels pisos desocupats i la gestió pública del seu arrendament, i, d'altra banda, 
l'accés a la propietat de l'habitatge. Acostament de la legis lació laboral als estàndards 
europeus. 

- Sanitat: Assumim la Llei General de Sanitat com a instrument base per a l'or
denació del sector sanitari , amb el model sanitari mixt que hi és implícit. Ens propo
sem la creació d'una conselleria de Sanitat amb atribucions pròpies i la real assump
ció pels serveis sanitaris de les competències previstes en aquella llei; la gestió públi
ca del nou ce ntre hospitalari ; l'obertura efectiva del consell d'administració de la 
CASS als cotitzants i l'agilitació de les prestacions de la CASS. 

- Educació: Transformació de l'Escola Andorrana en sistema educatiu andorrà. 
Homologació dels estudis. Revisió dels convenis d'educació amb Espanya i França. 
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Oferta d'un ampli ventall d'estudis de formació professional, des del contacte i l'in
tercamri permanent amb el món empresarial. 

- Cultura: Definir i planificar una política lingüística agressiva, de ferma i deci
dida pmtecció del català. Potenciar la ràdio-televisió andorrana, tot garantint-ne la 
total independència del poder polític i fixant-li uns objectius de difusió cu ltural, en el 
sentit més ampli, i d'integració de tota la població residen t a Andorra. Això de 
banda, no correspon a l'Estat l'exe rcici de cap mena de dirigisme cu ltural. Però per
toca a ls poders públics posar els mitjans i dotar el país perquè la protecció i el 
tomen! de la cultura esdevinguin realitat efectiva, i seran els ciutadans els qui hau
ran de participar, gaudir i "fer" la cultura. 

-Turisme: Continuació i desenvolupament de les propostes del Pla de 
Màrqu 3ting, tot donant més èmfasi al producte, és a dir, a les ofe rtes turístiques i 
culturals. Ajudar a la reconversió de l'oferta hotelera mitjançant l'atorgament de crè
dits bCinificats. Potenciar el país com a centre d'organització de congressos i de 
fires . 

- E.sports: Promoció de l'espo rt de base, implicant-hi directament els comuns. 
Potenciació de les responsabilitats de les federacions. Atorgar les subvencions en 
funció del nombre de llicències. La possible subvenció de l'esport d'elit , la planteja
ríem més des de l'òptica del turisme i de la promoció exterior· que no pas des del 
mateix esport. 

14. Enumerar per ordre de preferència els conceptes següents . 
No ter im cap ordre de preferència. 

15. Model de país que es vol per a Andorra. 
El poble andorrà és sobirà i el sistema democràtic és l'única via legítima per a la 
seva Clrganització política. L'Estat social i democràtic de dret ha de constituir l'eix 
verteb rador de la nació andorrana. La Constitució ha d'ésser la llei fonamental que, 
emanétda del poble , estructuri la vida social i política d'Andorra. 
El reconeixement i el respecte dels drets humans i la promoció de la persona dins 
un marc de llibertat i d'igualtat ha d'ésser garantit per tots els pode rs de l'Estat. Els 
poder~; públics, dins el context d'una economia de lliure mercat, han d'afavorir la 
reducció de les desigualtats socials i protegir especialment els més desfavorits, tot 
evitanl, en tot cas, les situacions de misèria i de marginació, com també les acti
tuds X•3nòfobes racistes. És responsabilitat de l'Estat potenciar la millora de la qua-
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litat de vida i el benestar general de la població. 
Els poders públics són responsables de la gestió del patrimoni natural i del medi 

ambient i han de posar els mitjans adients a fi de transmetre a les generacions futu 
res una natura preservada. 
L'estat ha de vetllar per la identitat, la cohes ió i la integració cu ltural de la societat 
andorrana, tot establint les pri oritats polítiques necessàries per a assolir aquesta 

finalitat. 
I ON cercarà l'assoliment d'aquests objectius des d'un plantejament nacional, tot 
buscant l'equilibri entre la històri a i les necessitats d'Andorra, amb un esperit con
ciliador que beneficiï i projecti el futur més favorable per a les generacions a venir. 

16. Pregunta no feta i que s'hauria volgut contestar. 
El lloc on s'ha de presentar la butlleta d'inscripció i el lloc on es porten a terme les 

nostres reunions. 

ENTESA I PROGRÉS 

1. Nom del grup o partit: Entesa i Prog rés. 

2. Sigles: EiP. 

3 Logotip/. 

4. Lema o eslògan actual o tingut: "Progressem junts". 

5. Àmbit d'actuació: Parroquial, amb vocació nacional. 

6. Data de creació: Octubre 1989 (resultat de la fusió d'Equ ip de Renovació amb 
un grup d' independents). 

7. Enquadrament ideològic: Socialdemòcrata . 

8. Contactes amb altres grups o partits dins d'Andorra: Per la peculia ritat del 
país, amb tots els grups polítics d'Andorra. Afinitats amb els grups més prog ressis
tes . 

5o Diada Andorrana: Tendències polítiques a Andorra 141 



9. Contactes amb altres grups o partits fora d'Andorra: PSC , CiU, JNC 
(Comi:;sió de joves) . 

1 O. Finançament del grup o partit: Aportació dels militants més les gratificacions 
que reben els consellers generals de l'administ ració amb motiu del càrrec que ocu
pen. E I finançament de les campanyes electorals va a càrrec dels mateixos candi
dats. 

11. Nombre de militants inscrits al grup o partit: Plenari , 130 persones. 

12. Opinió sobre els següents temes: 

- Constitució: Indispensable perquè Andorra esdevingui un Estat de dret. 
Vertet,ració del país a partir de la separació de poders, imperi de la llei i retorn de 
la sob rania al poble. 

- ~ :istema electoral: L 'objectiu és el proporcional mitjançant un sistema de ll is
ta única nacional, tot i que som conscients que la realitat del país ens porta a un 
sistema mixt que garanteixi l'equilibri entre el tradicional sistema de representació 
territorial i el nacional. 

- ~lacionalitat: Tres objectius bàsics : 

1. lvlodificació del Codi de la Nacionalitat en el sentit que els nascuts a Andorra 
despn!s de 1 '1 de gener de 1975, fills de pares estrangers, puguin optar a la nacio
nalitat andorrana. 

2. Preservació de la identitat nacional andorrana impedint la doble nacionalitat 
mitjan,;:ant la signatu ra de convenis amb els altres Estats . Un cop garantit aquest 
as pec e, procedir progressivament a facilitar l'accés dels residents a la nacionali
tat. 

3. :::: liminació de la possibi litat d'adquirir la nacionalitat andorrana a la tercera 
generació nascuda a l'estranger. 

- Coprínceps: Caps d'Estats constitucionals que en un sistema parlamentari 
regnaran però no governaran. 

- Jl.ssociacions: Llibertat d'associació degudament regulada per la llei. Cal ev i
tar les ingerències foranes. 
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- Immigració: Com a conseqüència de dotar-nos d'una Constitució i recuperar 
la plena sobirania , és una qüestió que dependrà exclusivament del parlament 
andorrà . És necessari controlar, regular i restringir la immigració sigui com sigui, cal 
abans de tot definir el model de creixement econòmic que volem per al país. 

13. Objectius sobre les àrees següents: 

-Finances públiques: Controlar la despesa pública i aconseguir equilibrar el pres
supost general de l'Estat, tot incrementant els ingressos mitjançant noves fonts . Cal 
adequar el pressupost a les necessitats reals del país. 

- Serveis públics: Racionalitzar les obres públiques en funció de les necessitats 
del país. Cal establir un ordre de prioritats en funció de les necessitats nacionals. 

-Economia: Economia de lliure mercat, limitant la intervenció de l'Estat a la correc
ció dels desequilibris provocats pel mateix mercat. 

- Agricultura: Replantejar l'actual sistema de subvencions agràries que no s'ade
qüen al criteri d'ajuda a aquelles produccions menys rendibles i que més ho neces
siten . 

- Benestar social: No s'han de solucionar únicament els problemes concrets, sinó 
que cal portar a terme una política que incideixi més en el conjunt de la població 
(garantir l'accés a l'habitatge, llei d'arrendaments, etc.). 

- Sanitat: Simplificar l'actual estructura sanitària i alhora potenciar la política pre
ventiva. 

- Educació: Reforçar la branca nacional andorrana de l'ensenyament. Avançar en 
l'andorranització dels ensenyaments espanyol i francès . Mantenir l'aportació d'amb
dues cultures veïnes, però amb una consideració especial per a la formació ando
rrana. 

-Cultura: Prioritàriament cal defensar les arrels culturals pròpies del país i poten
ciar-ne les manifestacions. 

-Turisme: Avui només disposem d'un turisme de comerç i d'esports d'hivern; cal 
cercar noves alternatives. És també fonamental la conservació del medi natural i 
potenciar el turisme de qualitat. Cal millorar els serveis. 
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- Esports: Potenciar l'esport de base i regular les subvencions a l'esport d'elit amb 
paràm1;tres quantificables; pe r exemple, en funció del nombre de federats, asso
ciats, ~ · ractica nts, seg uidors, etc. 

14. Enumerar per ordre de preferència els conceptes següents: 

1. Democràti c/a. 
2. ~ Jacional. 
3. Constitucional. 
4. J1ndorrà/na. - 4. Ciutadans. 
5. L.i bera l. - 5. Progrés. 
6. Mministració. 
7. Parroq uial. 

El s no numerats es pod ran pu ntuar en funció de l contex t: Un ió/Un ita t, 
Renovació, Seny, Acció, Coalició, Tradició, Entesa, Iniciativa. 

15. Model de país que es vol per a Andorra: Qu eda defi nit en les respostes a les 
preguntes anteriors. 
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La cinquena Diada andorrana a la Universitat Catalana 
d'Estiu en la seva edició XXIV , organitzada per la Societat 
Andorrana de Ciències, constitueix una mostra més de la 
decidida voluntat d'obertura a l'exterior del nostre país i de 
participació de la comunitat andorrana en la configuració 
del seu entorn cultural. 

Representa, així mateix, la consolidació d'una presèn
cia en un marc que ens és propi , el de la catalanitat. 

Les tendències polítiques a Andorra són , en l'actual 
conjuntura històrica del nostre país , motiu d'interès per a 
andorrans i per a no andorrans . L'evolució de l'Estat 
andorrà ha atret sempre i en el moment actual es troba en 
un procés de transformació profunda, ja que les ideolo
gies i els camins o vies polítiques que s'estan esbossant 
seran essencials per a determinar el futur del nostre país , 
dins un marc europeu que també experimenta una impor
tant metamorfosi . 

Societat Andorrana de Ciències 


