
927a Diada andorrana a l’UCE: Models de país per a Andorra 

Tan sols unes breus paraules sobre la jornada d’avui. Com veieu és una jornada densa.
Tampoc no és el meu objectiu estendre’m. El que sí que volia comentar és el títol. Aquesta
27a Diada d’Andorra té com a títol Models de país per Andorra. 
Què vol dir això? Per què pensem que aquesta temàtica pot ser interessant? Doncs, de fet, si
busquem què vol dir model podem trobar-ne diferents accepcions que podrien ser
interessants amb vista a la jornada que estem fent. Des de la representació ideal d’un aspecte
concret de la realitat física, teoria o descripció matemàtica d’un objecte d’un fenomen real,
simplificació de la realitat o potser encara més important allò que hom imita perquè, des del
punt de vista ètic, o des de qualsevol concepció pensem que és cap on hauríem d’anar.
Llavors, és clar, quan parlem de models, podem parlar tant de model actual, intentant fer una
descripció del que tenim, com també de visió de futur. Què pensem que hauria de ser el
model d’Andorra o els models d’Andorra en un futur? Cap on volem anar? 
Els models o països es poden veure de diferents maneres. Una manera seria el model global
d’Andorra, i l’altra és començar des de baix i entendre que, de fet, un país, una societat està
formada per petits trossos, com un trencaclosques i que el model dels diferents àmbits forma
un model de societat més complexa i és l’enfocament que hem tingut. És a dir, en lloc de tenir
xerrades genèriques sobre el model que s’espera d’Andorra, el que pensem és que per tenir
aquest model de país, de societat, el que hem de buscar és quins models, en els diferents
àmbits temàtics, en les diferents petites coses que mouen la nostra societat, són els que
volem, i és per això que hem buscat una representació molt àmplia, molt plural, perquè ens
poguéssiu parlar de les diferents coses que nosaltres pensem que formen la nostra societat.
És el que en diríem una aproximació bottom-up; és a dir, des del petit anem construint fins a
arribar al model de societat. Realment no voldria comentar gaire cosa més; potser el que hem
de fer és això: un cop tinguem totes les xerrades fer l’esforç de llegir-ho amb una visió de
conjunt, de veure com aquestes peces poden lligar amb un model de país, i si aconseguim fer
aquesta anàlisi, potser sabrem cap a quina direcció hem de tirar com a societat.
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Aquesta jornada no es pot fer sense l’ajut de diferents institucions, i en particular m’agradaria
destacar el ministeri de Cultura del Govern d’Andorra i també Forces Elèctriques d’Andorra,
perquè si no, ni podem organitzar el dia d’avui, ni podem organitzar tampoc que aquestes
ponències quedin recollides en un llibre. I el que pensem és que, més enllà de la gent que
som avui aquí, més enllà del que ens enriquirem, està molt bé tenir un llibre com a punt de
referència, de reflexió, i després per a tota la gent que no pot ser avui aquí entre nosaltres.
Moltes gràcies a tots.
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