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La globalització ha fet que les relacions econòmiques entre els països hagin sobrepassat els
límits territorials tradicionals, regionals i nacionals. L’Andorra actual és un país en evolució
constant i ràpida, però la necessitat de normalitzar o homologar les seves relacions econòmi-
ques amb l’entorn europeu s’ha convertit en urgència en l’actual marc de crisi estructural dels
nostres veïns pel desgovern del món de les finances. L’obertura econòmica afecta l’economia
dels sectors econòmics que han permès la modernització d’Andorra al segle XX, que caldria
complementar amb altres sectors emergents, tot i que aquesta transformació del teixit econò-
mic actual no hauria de ser a costa del teixit empresarial existent. Per aquestes raons calia
actualitzar els coneixements en aquest àmbit, en ser un tema que ens acaba afectant a tots
molt directament, empresaris, professionals i assalariats, fins i tot a les entitats culturals sense
ànim de lucre.
Del conjunt de les 27 ponències, n’ha resultat una eina de treball que de ben segur serà útil per
a les persones que desitgin veure més clar què és l’obertura econòmica a la qual estem abocats
en el present i el futur immediat. Ponents vinculats a les institucions del país: Govern, Consell
General; i també universitats, partits polítics, representants d’associacions empresarials, profes-
sionals del camp de l’economia i de l’àmbit de l’associacionisme al llarg de tot el dia han aportat
el seu saber i experiència per tal de fer entenedor aquest procés tan complicat. Les  interven-
cions que s’han produït al llarg del debat al matí i a la tarda donen bona mostra de l’interès que
desperta aquest tema.
Per tant, vull agrair l’esforç per preparar les ponències i la rapidesa a presentar els textos a l’a-
vança per part de molts dels ponents, que ens permet arribar a Prada amb molts dels textos
escrits i donar agilitat a la publicació que en resulta, malgrat haver d’editar finalment dues edi-
cions en un sol volum. I així mateix, l’esforç que representa venir a Prada en ple mes d’agost per
poder-hi ser presents, i també als que no han pogut assistir personalment però han lliurat els
seus treballs per poder-los llegir i comentar. Les cintes d’àudio i les filmacions audiovisuals
enregistrades al llarg de tota la diada es dipositaran a l’Arxiu Nacional d’Andorra per a la seva
consulta un cop el llibre recull sigui publicat.  
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El nostre sincer agraïment a les institucions i organismes que permeten la realització d’aquesta
ja tradicional cita andorrana a l’UCE: el ministeri de Cultura, pel seu ajut a la logística de l’orga-
nització, i Forces Elèctriques d’Andorra, i Cambra de Comerç, Indùstria i Serveis que permeten
la publicació dels textos íntegres lliurats pels ponents, a més del ministeri d’Educació i Joven-
tut, per l’aportació directa per al funcionament general dels cursos que ens permet revertir la
contribució del Govern d’Andorra a la Fundació Universitat Catalana d’Estiu en ajuts per a la
inscripció d’estudiants, fet que renova la seva confiança en la realització d’aquest esdeveni-
ment de rellevància tant dins del país com en la seva projecció exterior.
Cal destacar que el suport del Govern andorrà a aquesta universitat, des de l’any 1988 en la 20a
edició fins a l’actual, celebrada la 44a edició, perquè agrupa ensenyants i estudiants de tot
arreu dels països de parla catalana en una oferta d’aprenentage i de lleure al mateix temps, és
bàsic des del punt de vista institucional, per representar l’aportació a la cultura catalana i l’ofi-
cialitat de la llengua que ens són comunes amb els territoris coneguts com a Països Catalans.   
A fi i efecte que els estudiants d’Andorra puguin treure profit dels ensenyaments de l‘UCE i
també de l’oferta lúdica i de convivència que representen aquests vuit dies d’universitat, que
amb el pas del temps ha demostrat que és una fórmula molt vàlida per combinar l’ensenya-
ment reglat amb la coneixença, es lliuren uns ajuts per a la inscripció als cursos i estada dels
quals es reserven dues places per a estudiants del lectorat de català de la Universitat Carolina
de Praga. Enguany, Petr Mlejnek i Jan Feistner han estat els dos estudiants procedents de
Praga, i Sílvia Kenmuir i Tamara Martos, les dues estudiants de la Universitat d’Andorra.    
Els estudiants universitaris que s’incriuen als cursos es beneficien a més de la convalidació amb
crèdits de lliure elecció de les universitats organitzadores de cada curs. També els que partici-
pen a la diada reben una certificació convalidable per la Universitat d’Andorra segons el con-
veni signat entre l’UdA i la SAC l’any 2000. No es pot deixar passar l’oportunitat de tastar el
que és una experiència única a qualsevol edat i nivell de formació, d’escoltar els ensenyaments de
professors de prestigi en un ambient distès, de veure cinema, assistir a concerts de música, balls
a la plaça de la vila de Prada, i comunicar i conèixer persones amb les quals encetar i compartir
idees i projectes.
Coincidint amb la 25a Diada Andorrana, hi ha hagut la participació d’Andorra a les Segones Jorna-
des de les Àrees Protegides: La mirada del paisatge, que organitza Obra Cultural de l’Alguer i el
Parc Regional Natural de Port de Comte, amb la ponència El Parc Natural Comunal de les Valls del
Comapedrosa: primeres passes per a la cooperació transfronterera, impartida pel seu director,
Jordi Nicolau, acompanyat de Jael Pozo, consellera de Cultura, Medi Ambient, Agricultura i
Sostenibilitat del comú de la Massana, que reproduïm en annex. I també la intervenció andorrana
al curs de formació cultural Iniciació als Països Catalans sobre el tema global El sobiranisme: estat
de la qüestió i perspectives, que va impartir Antoni Pol el dia 17 amb el títol La sobirania andorrana.
Finalment, agraïm el suport del públic, que amb la seva presència i les seves intervencions ens
dóna l’empenta que ens cal per continuar aquesta participació a l‘UCE, i també als mitjans de
comunicació, que, amb els seus reportatges, analitzen la diada i fan arribar a Andorra amb rapi-
desa el contingut de la jornada, allò dit i viscut a Prada, a les persones que no han pogut ser-hi
presencialment. Celebrem aquesta 25a edició de la Diada Andorrana maridant les coques
masegades andorranes amb els vins rossellonencs, per bufar tots plegats les vint-i-cinc edicions
passades en les espelmes corresponents.  
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I per cloure aquesta vint-i-cinquena Diada Andorrana us convidem a la vint-i-sisena edició, en el
marc de la XLV Universitat Catalana d’Estiu que es durà a terme excepcionalment el tercer
diumenge d’agost i per a la qual l’assemblea general de la SAC escollirà un tema humanístic i
social, d’actualitat i d’interès per reflexionar a l’entorn del país que dia a dia i entre tots estem
construint.

Àngels Mach i Buch,
presidenta de la SAC
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