
15523a Diada andorrana a l’UCE: Andorra i els seus ciutadans

Abans de donar per finalitzada aquesta 23a Diada Andorrana en el marc de la Universitat Cata-
lana d’Estiu de Prada al Conflent, caldria fer esment de l’evolució del país pel que fa drets i deu-
res de la societat. Hem iniciat la Diada tractant dels ensenyaments que reben els infants a les
escoles per formar-los com a ciutadans, i durant tota la jornada s’han analitzat des dels més
diversos àmbits: socials, humanístics, professionals, sanitaris, estadístics, periodístics, institu-
cionals, econòmics, jurídics, i iniciatives diverses de la societat civil. L’esforç dels 24 ponents
que avui ens han ofert els seus coneixements aquí al liceu Renouvier, més els sis que han enviat
ponències escrites davant la impossibilitat de ser-hi presencialment, ens ha fet veure un país
que ha anat canviant en molts aspectes però que no ha estat fet d’avui per demà, ni tampoc
s’ha fet sol, i que seguirà evolucionant. El gir que Andorra ha anat experimentant ha estat
degut a la contribució de les persones que al llarg dels anys han anat construint el present d’An-
dorra, que van conformant el dia de demà. I com que tot va seguint el seu fil, és bo que de tant
en tant ens puguem aturar a fer-ne una valoració. 
El tema d’estudi dels ciutadans d’enguany justifica plenament les raons per ser presents a
Prada: per a poder reflexionar des de fora en la distància, amb el rigor de l’àmbit universitari,
per donar a conèixer Andorra als de fora i també als de dins, que a voltes no ens coneixem
directament, i finalment per dialogar. El conjunt de totes les ponències ha fet que ens hàgim
pogut fer una idea més completa de l’evolució del país en aquest àmbit i de ben segur que
aquest aprofundiment ens pot ser útil per a l’esdevenidor.
Per tant, en primer lloc volem agrair l’esforç dels ponents per preparar els seus estudis i venir a
Prada de Conflent a fer-nos-en participar, i destacar que s’han ajustat al temps estipulat, cosa
que ha permès poder disposar de més d’una hora per al debat, amb 26 intervencions.
Així mateix, ens cal regraciar el suport del Govern d’Andorra a la iniciativa de participació en
aquesta Universitat Catalana d’Estiu a través del ministeri d’Educació i Joventut, que permet
l’atorgament d’ajuts als joves d’Andorra i també del lectorat de la Universitat Carolina de Praga
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per a la inscripció en els cursos i l’estada a l’UCE, una bona oportunitat per conèixer joves de
totes les contrades de parla catalana a més de la qualitat dels ensenyaments. Enguany s’han
concedit cinc ajuts per a la inscripció a l’UCE, a tres estudiants d’Andorra i a dos de la Repúbli-
ca Txeca.
La contribució andorrana en la XLII edició de l’UCE s’ha vist incrementada amb la conferència
de l’Èric Jover Efectes del canvi climàtic a l’alta muntanya, dins el curs de ciències de la natura;
la d’Alexandra Monné, La interrelació dels usos lingüístics amb els diferents grups lingüístics
presents a Andorra, dins el curs de llengua; la de Miquel Àngel Canturri, L’aplicació del dret
civil català a Andorra, dins el curs de dret; i la darrera edició del taller de gravat calcogràfic: l’ai-
guafort, impartit per Gemma Rufach, que fou alumna de Manuel Viusà, a qui es va homenatjar
en un acte institucional i amb el cartell per a la UCE del 2010.   
Pel que fa la 23a Diada Andorrana que organitza la SAC en aquest marc dins de les jornades
especialitzades, fem palès el nostre agraïment al ministeri de Cultura, que ha patrocinat aques-
ta Diada i en permet la realització.
I també volem fer constar que la publicació d’aquesta jornada es durà a terme gràcies al suport
de l’Institut d’Estudis Catalans, en la seva secció de Filosofia i Ciències Socials, que proporcio-
na així mateix els DOI a cada article, i del Govern d’Andorra. El contingut de la publicació són
els textos complets dels ponents; els debats i altres comentaris no figuraran en el llibre però
podran ser consultats a l’Arxiu Històric Nacional, on es dipositen cada any els enregistraments
en format àudio i audiovisual al llarg de tota la jornada.
L’assistència a la Diada Andorrana es veu acreditada per la Universitat d’Andorra, en virtut del
conveni signat amb la SAC l’any 2000. La SAC es fa garant del nivell dels coneixements del curs,
en tant que la Universitat d’Andorra concedeix el reconeixement mitjançant crèdits universita-
ris de lliure elecció als estudiants amb hores de participació acumulatives, 7 hores en aquest
cas, certificades per l’entitat organitzadora.
Finalment, el nostre agraïment més sincer a tots els que han volgut i pogut desplaçar-se des
d’Andorra al liceu Renouvier de Prada de Conflent per  fer-nos costat i viure plenament la
Diada, ja que forgen la il·lusió necessària per a preparar la 24a Diada de l’any 2011, a la qual
tots esteu convidats.
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