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Bon dia.
Primerament m’agradaria fer extensible el profund agraïment de tot el col·lectiu farmacèutic
per l’oportunitat de participar en la vint-i-cinquena Diada andorrana organitzada per la Socie-
tat Andorrana de Ciències. És per mi un orgull poder representar l’opinió del nostre sector
envers la nova obertura econòmica.
Centrant-nos en la temàtica de la jornada d’avui cal dir que ens trobem en uns temps difícils
que requereixen canvis dràstics.
Si bé és cert que la realitat que envolta Andorra l’obliga a adaptar-se als nous temps, és impres-
cindible que l’entrada de capital estranger no devaluï ni dificulti la supervivència d’aquells que,
de moment, hem aconseguit subsistir.
El sector farmacèutic, tot i ser considerat per les lleis vigents com un comerç, té com a objectiu
primordial proporcionar a la població un tractament diari i vital que no pot ser vist des d’una
perspectiva únicament comercial.
Cal remarcar que tant Espanya com França tenen una regulació molt clara i precisa que no per-
met una obertura indiscriminada d’oficines de farmàcia. Ens provoca una gran intranquil·litat
que Andorra, en aquests moments, està proporcionant als farmacèutics dels països veïns unes
condicions excepcionals que en cap cas no són recíproques. 
És evident que els estats veïns han considerat plenament oportú protegir l’estructura del seu sis-
tema sanitari i confiem que el Govern d’Andorra actuarà en conseqüència per tal d’assegurar la
prevalença de la salut.
Tanmateix cal dir que en aquests moments el Govern està estudiant una llei del medicament
que inclourà una regulació del nostre sector i de la qual estem en espera de qualsevol notícia i,
al mateix temps, ansiosos per participar-hi activament, ja que trobem que aquesta regulació
pot ser molt beneficiosa per a tot el país.
Entenem que el pas que ha fet el Govern és necessari i és per aquest motiu que volem deixar clar
el nostre suport a la realització de qualsevol normativa que asseguri a la població andorrana que
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la medicació necessària arribi sense problemes i alhora premiï la diferenciació característica del
nostre país. 
Tal com la llei estableix, l’obertura econòmica ve condicionada per la discrecionalitat del
Govern, que estudiarà la viabilitat de cada projecte de manera individual segons les necessitats
del moment, i en la qual tenim plena confiança.
Els grans canvis mai no són senzills i sovint causen rebuig, però la situació actual ha deixat palès
que no podem seguir pel mateix camí que ens ha portat fins aquí. 
De nou, molt agraïts per aquesta oportunitat. Desitjo que acabin de disfrutar d’aquesta
magnífica jornada.
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