
5L´aportació dels professionals liberals a la societat

Sigueu benvinguts a l’inici de les XVIII Jornades de la Societat Andorrana de Ciències, en què hem
arribat a la majoria d’edat en aquest projecte de repensar temes del país i promoure’n l’actualització.
El tema escollit per l’entitat en aquesta edició, l’aportació dels professionals liberals a la socie-
tat, tanca el quadrat format pels assalariats, els empresaris i els funcionaris. Si bé els professio-
nals liberals, és a dir, amb formació i titulació universitària, poden ser empresaris i també poden
ser assalariats o funcionaris, tenen una característica pròpia com a professionals del coneixe-
ment: són els responsables que aquest coneixement arribi a la societat i es transformi amb les
aportacions dels altres tres agents mencionats.   
Justament coincidint amb l’aprovació legal per part del Consell General com a col·legi profes-
sional oficial de quatre dels col·legis que són presents avui aquí, i per tal de conèixer quina és
l’aportació concreta a la societat, el funcionament i les diferents problemàtiques dels col·legis
professionals, s’ha convidat els col·legis oficials i no oficials existents a Andorra: Col·legi Oficial
d’Arquitectes d’Andorra, Col·legi d’Advocats, Col·legi Oficial d’Enginyers Superiors d’Andor-
ra, Col·legi de Metges d’Andorra, Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs, Col·legi d’Enginyers
Tècnics d’Andorra, Col·legi d’Enginyers en Topografia, Col·legi Oficial d’Infermeres i Llevado-
res, Col·legi de Podòlegs, Col·legi Oficial de Logopedes d’Andorra, Col·legi de Fisioterapeu-
tes i Cinesiterapeutes d’Andorra, Col·legi de Tècnics en Ciències de la Terra d’Andorra, Col·legi
de Tècnics Ortopèdics, Col·legi de Psicòlegs d’Andorra, Col·legi Oficial de Farmacèutics d’An-
dorra, Col·legi de Dietistes-Nutricionistes d’Andorra, Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra.
I també les associacions professionals amb estudis superiors.
Funció social, responsabilitats, assegurances, organització, deontologia, dret, finançament, visats,
formes d’exercir o formació continuada són aspectes importants de l’exercici de la professió liberal
que cal tenir en compte, i sobre els quals cada col·legi professional té un funcionament específic i
diferent dels altres.
Si des de l’Administració general és important el paper del Ministeri d’Educació, que forma i
orienta els estudiants en les diverses fases de la seva educació, i del Ministeri d’Afers Exteriors
quan els estudiants continuen la seva formació superior fora del país, és especialment rellevant
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el paper del Ministeri de Justícia i Interior, que és qui regula, valora i autoritza l’exercici dels
professionals titulats. 
La relació dels professionals liberals amb la universitat de cara a una formació continuada i
permanent és innegable i hauria de ser més fluïda del que és. 
El lligam entre els col·legis professionals en un Consell de Col·legis Professionals Liberals d’An-
dorra ha de servir per establir formes d’actuació més globals en un context que cada vegada
més necessita connexions en aspectes que afecten tothom de manera similar, i també per
generar un diàleg més eficient amb l’Administració i la societat andorrana.  
Més tangencialment, és interessant que la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Andorra
Desenvolupament i Inversió en la seva iniciativa Actua, i l’Associació de Consumidors i Usuaris
exposin la seva opinió sobre els professionals del coneixement. 
Finalment, en vista al futur dels col·legis professionals, hi ha aspectes legislatius dels quals cal
tenir la visió dels grups parlamentaris.
En els últims trenta anys, Andorra en la seva globalitat ha experimentat una gran transformació,
que ha afectat tant aspectes quantitatius com qualitatius. S’ha doblat la població, s’ha reconegut
internacionalment Andorra com a estat, s’està pendent de l’encaix dins la Unió Europea, la socie-
tat andorrana ha decidit obrir-se. Això ha comportat noves responsabilitats dins i fora del país. Cal
un coneixement aprofundit que optimitzi l’eficiència entre els professionals titulats, les empreses,
els treballadors i les administracions general i comunals davant el repte del futur. Aquesta reflexió
és una necessitat inajornable per poder establir un equilibri que no tanqui la porta a l’exercici de
ciutadans d’Andorra a causa de l’entrada de professionals de fora en l’obertura econòmica, però
que permeti l’arribada de nou talent des de l’exterior. És un equilibri fràgil, que de seguida pot
conduir a la saturació per les dimensions del país. Per aquesta raó es va escollir tractar aquest
tema en les divuitenes Jornades, fent del conjunt de les ponències el reflex de la societat actual
del país, per poder progressar junts i per encarar el futur de la millor manera possible. 
Volem agrair molt sincerament als ponents la seva disposició i l’esforç a l’hora de preparar els
seus treballs, perquè la seva aportació és l’essència bàsica de les Jornades. 
També expressem el nostre agraïment més sincer a les institucions que, amb el seu suport, en fan
possible la realització i la publicació posterior: el Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra i Crèdit
Andorrà. Sense el seu ajut aquestes Jornades no es podrien dur a terme ni transcendirien en el
temps gràcies a la seva publicació, que més endavant es podrà consultar a Internet al web http://publi-
cacions.iec.cat, en què consta cada article amb el DOI (Digital Object Identificator) corresponent a
cadascun dels seus autors, i també al portal de la biblioteca de la Universitat d’Andorra. 
En la publicació es reprodueixen els textos lliurats pels participants, junt amb un recull de premsa
amb la informació que n’ha aparegut als mitjans de comunicació. Les cintes enregistrades durant
les Jornades amb els debats o comentaris que originen les ponències i el DVD amb l’audiovisual
es lliuren a l’Arxiu Històric Nacional per a una millor conservació i perquè puguin ser consultables. 
A tots els qui ens acompanyin presencialment a la sala d’actes, i als qui en llegiran el contingut
en el recull editat us agraïm el suport a la tasca que duu a terme la SAC de foment de la reflexió
i de repensament del país per poder avançar junts cap a un futur millor.
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