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Bon dia a tothom,
Com ja és tradició, avui ens retrobem a la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent, per
parlar d’Andorra. El tema triat enguany és de ferotge actualitat, l’obertura econòmica. Com ja
sabeu a la SAC ens exciten, en el bon sentit de la paraula, totes aquelles temàtiques que impli-
quin reflexió, i a Prada tractem temàtiques que considerem d’especial interès per al nostre
país. L’obertura econòmica va ser escollida per la nostra assemblea per encapçalar aquesta
diada en considerar que complia plenament aquests requisits. En confeccionar el programa,
com sempre ens ha mogut la premissa de prioritzar la pluralitat i que tots els punts de vista s’hi
trobessin avui representats. Perquè una reflexió sigui completa i ens permeti avançar, ja no tan
sols intel·lectualment de manera individual sinó també com a societat, és conditio sine qua non
tenir aquesta pluralitat d’enfocaments. Avui tindrem la presència de ministres, de polítics de
diferents partits amb representació o no al Consell General, representants de la societat civil,
associacions de diferents col·lectius professionals, representants d’empresaris, de treballadors
i així fins a omplir un llarg dia de feina!
Parlant del format, m’agradaria fer un incís per recordar-vos que aquesta és la nostra 25a diada.
Per celebrar, o no, aquest aniversari, han aparegut diferents crítiques tant positives com nega-
tives als mitjans de comunicació. Jo crec que això és un molt bon senyal de la maduresa del pro-
jecte. Se’ns coneix i es parla de nosaltres, i evidentment segur que hi ha coses millorables, i
estem convençuts que en el si de la junta de la SAC hi ha el suficient debat per garantir que ani-
rem optimitzant aquestes jornades. He parlat de maduresa del projecte, però aquesta madure-
sa no s’assoleix tan sols per la replicació d’una tasca nombroses vegades sinó també per la
feina ben feta! Quan parlem d’aquesta feina, encara que és una evidència, potser cal, en un
món tan mercantilitzat, afegir-hi la precisió desinteressada. Efectivament, és gràcies a la feina
desinteressada dels centenars de ponents que han anat passant per aquest Liceu que s’ha
assolit aquesta maduresa. I evidentment, tot això no hagués estat possible sense dos peces
clau, l’Antoni Pol i l’Àngels Mach, que han estat els inventors i els pilars d’aquesta aventura que
representa la consolidació de la Diada d’Andorra a l’UCE.  
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Tornant a la temàtica d’avui, l’obertura econòmica, tan sols m’agradaria dir unes breus frases
per llençar el debat. Jo no entenc aquesta obertura econòmica com una revolució ni com un fet
del qual es pugui identificar clarament un inici. Crec que aquesta obertura econòmica s’em-
marca en una revolució en el llarg termini. En aquest sentit, no ens toca fer sinó acabar el que ja
vàrem començar a final dels anys 20 del segle passat, amb la modernització de les vies de
comunicació que va comportar l’arribada de Fhasa. Efectivament, va ser llavors quan vàrem
començar la nostra petita revolució, trencant un aïllacionisme secular voluntari, com ens recor-
da alguna de les màximes del Manual digest. En aquell temps es va fer un pas decidit, segur
que no exempt de debat i de crítiques internes, cap a la modernitat. Ara estem tan sols conti-
nuant aquell camí. De l’obertura que podríem anomenar geogràfica i tecnològica ara s’hi ve a
sumar l’obertura econòmica. I avui analitzarem, gràcies a la qualitat dels nostres ponents, les
raons, els objectius i les conseqüències potencials d’aquest procés.
Finalment i abans de començar, m’agradaria agrair el suport econòmic del Govern d’Andorra
que fa possible la realització d’aquesta diada.
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