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Aquesta enquesta va tenir lloc en ocasió de la jornada d’Andorra a la Universitat d’Estiu a Prada
de Conflent, l’agost del 2013. Es varen plantejar set preguntes al voltant de la possible obertura
del procés d’adquisició de la nacionalitat andorrana, agrupades en dos blocs. El primer, de
quatre preguntes, concernia el punt de vista sobre aquesta possible obertura. El segon bloc,
de tres preguntes, permetia situar l’enquestat amb relació a la seva possessió actual de la
nacionalitat.
Es varen recollir un total de 30 respostes anònimes a l’enquesta. A partir del segon bloc de
respostes, s’observa que 18 enquestats (el 60%) manifesten tenir la nacionalitat andorrana
actualment, mentre que 12 (el 40%) no la tenen. D’aquest segon grup, 4 (el 13%) la podria
tenir mentre que 8 (el 27%) no. Entre els enquestats que la podria tenir però que no la té, els
motius invocats inclouen “no em sento andorrà”, “no vull renunciar a l’actual” i “properament
la sol·licitaré”, sense que el nombre limitat dels enquestats permeti derivar-ne cap conclusió
precisa des del punt de vista estadístic.
Pel que fa al primer bloc de respostes, es desglossen de la manera següent:
Pregunta: Creu que amb la globalització i el procés d’obertura econòmica l’atorgament de la
nacionalitat andorrana s’hauria de facilitar més per tal d’augmentar el nombre de població
nacional?
Respostes: Sí 22 (73%)

Sí, condicionat 3 (10%)
No 5 (17%)

Pregunta: Quants anys de residència efectiva haurien de ser necessaris per a l’obtenció de la
nacionalitat andorrana?
Respostes: 5 anys 5 (17%) 20 anys 4 (14%)

10 anys 14 (47%) Ns/nc 3 (10%)
15 anys 4 (13%) Mitjana entre els enquestats 11,2 anys
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Pregunta: S’hauria de legalitzar tenir una doble nacionalitat a més de l’andorrana?
Respostes: Sí 20 (67%)

No 8 (27%)
Ns/nc 2 (6,7%)

Pregunta: S’hauria de poder atorgar més sovint la nacionalitat andorrana honorífica com a
reconeixement a personalitats que hagin fet o puguin fer aportacions positives a Andorra?
Respostes: Sí 23 (77%)

No 7 (23%)

A partir d’aquestes respostes, es pot deduir que en general les persones enquestades estarien
a favor de facilitar l’accés a la nacionalitat, de permetre la figura de la doble nacionalitat i d’es-
curçar el termini de residència necessària. Tot i això, és interessant notar el consens relatiu al
voltant d’un termini d’entre 10 i 15 anys de residència, molt superior al de les nacions veïnes.

Finalment, cal destacar que no s’observa cap correlació significativa entre el fet de tenir o no la
nacionalitat i les respostes donades a les preguntes del primer bloc. 
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