
Abans d’iniciar els parlaments i les ponències vull agrair als ponents la seva bona disposició a
acceptar la nostra invitació, i als patrocinadors, el Govern d’Andorra a través del ministeri de
Cultura, el Comú d´Andorra la Vella i Crèdit Andorrà, el suport per a la logística i per a la publi-
cació que, editada posteriorment, farà que transcendeixi el que avui es presenta. I de manera
especial al coordinador, Iago Andreu.
Aquesta convocatòria, que té com a tema El dret andorrà: entre els usos i costums i el codi, va
ser escollida en l’assemblea de socis, com és habitual, i uneix dos àmbits que, malgrat que en
principi semblen contradictoris, incideixen en el model de país. Després de les XI Jornades, el
2005, sobre La justícia, avui, a Andorra, transcorregut el temps es va creure que calia aprofundir
en aquest tema i focalitzar-lo.
De fet no es tractava de mobilitzar una gran quantitat de públic assistent, ja que som conscients
de l’especialització, però els ponents, manifestant la seva opinió, proporcionaran matisos que
ajudaran a generar reflexions i debat, i ajudaran a evolucionar. Més aviat és una trobada d’ente-
sos sobre el tema des d’una òptica de detall, que queda registrada i es publica posteriorment.
L’esforç dels ponents, els organitzadors i els patrocinadors és útil per a la resta de la societat.
Encara que sigui un tema que reuneix dos posicionaments completament diferents, cal també
considerar el que representa en la cultura de la societat andorrana.  
Per tractar el tema des de perspectives diverses s’ha demanat la col·laboració dels degans del
Col·legi  d’Advocats, advocats i llicenciats en dret, especialistes, privats i institucionals, que han
publicat estudis jurídics del Principat d’Andorra. 
El conjunt de totes les ponències amb les seves particularitats dona una visió més completa
amb tots els matisos per poder progressar junts i per poder incidir en l’encaminament més
idoni cap al futur. 

B e n v i n g u d a

Àngels MACH i BUCH
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Vull agrair la participació del Col·legi d'Advocats d'Andorra tant en el suport des del primer
moment a les XIX Jornades com pel seu interès a col·laborar en la publicació.

Àngels Mach i Buch
presidenta de la SAC
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