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Conclusions de la 23ena Diada Andorrana 
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“Andorra i els seus ciutadans”

S’ha comptat amb una nombrosa assistència que ha superat la setantena de persones de pro-
cedència diversa. La diada ha estat constituïda d’un complet programa que ha inclòs 22 ponèn-
cies presencials, 7 aportacions escrites i una enregistrada en àudio.
Enguany s’ha tractat la temàtica d’Andorra i els seus ciutadans des de diferents àmbits. Tot i la
component teòrica d’aquest concepte la SAC el considera especialment rellevant en el moment
de canvi actual del país i l’ha volgut tractar de la manera més àmplia possible. 
Algunes ponències s’han centrat en analitzar el concepte en sí, la seva universalitat i algunes de
les seves paradoxes, els seus orígens i la seva evolució a través del seguiment de diferents indi-
cadors. 
Altres s’han focalitzat en les interrelacions que s’estableixen entre les institucions públiques i
els ciutadans, des de l’escola i les seves funcions socialitzadores a la sanitat i l’acció social, i des
de les administracions locals a les ideologies associades als diferents partits o el raonador del
ciutadà.
Les ponències relacionades amb els mitjans de comunicació han tractat, entre altres, sobre la
seva aportació a la ciutadania des de la independència, no sols informant sinó també formant i
ajudant a cohesionar la població del país.  
El concepte de ciutadans ha estat avaluat des de diferents col·lectius representatius de la nos-
tra societat com els joves, immigrants i fronterers.
La protecció civil com a element cohesionador dels ciutadans, tot i ser discret, és rellevant i fa
percebre valors com la solidaritat enfront a situacions d’emergència. 
S’han ressaltat els drets i deures dels ciutadans, les repercussions en els àmbits econòmic i jurí-
dic. S’ha insistit especialment en la capacitat dels ciutadans com a generadors i principals
actors de la transformació de la societat.
Aquesta Jornada especialitzada en el marc de l’UCE ha comptat amb el suport del Govern
d’Andorra, de la Universitat Catalana d’Estiu i de la Societat Andorrana de Ciències. Totes
aquestes aportacions es podran retrobar en un volum monogràfic, almenys en format digital,
mentre que s’acaba de trobar patrocinadors per a l’edició impresa. 

Prada de Conflent, 22 d’agost del 2010


