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Us vinc a saludar i també a excusar-me per no poder-me quedar a la taula de treball. 
Primer de tot, vull manifestar el meu agraïment. M‘estreno com a rector, però fa
molts anys que estic lligat a aquesta universitat. Agraïment –ara aquesta paraula ja
no s’usa– per les lluites, pels projectes conjunts amb la Societat Andorrana de
Ciències perquè ens hem trobat en diferents fòrums, a Barcelona, aquí, i a Andorra.
Agraïment perquè dins de les societats científiques dels Països Catalans, la Societat
Andorrana de Ciències és un referent. Fa enveja i és una societat, tal com hem vist
al vídeo, que fa joc amb un país relativament nou que és Andorra, com una acadèmia
de les ciències. La SAC ja va entendre que això és un fòrum dels Països Catalans i es
va voler aixoplugar a sota de l’UCE. 
Avui, ara, vosaltres aquí esteu a casa. No esteu a Andorra, però és la vocació
d’aquesta universitat. És com una festa major de la llengua i la cultura catalana al
Conflent. L‘alcalde de Prada sap que aquests dies han passat 1.797 persones (una
mica més perquè les xifres estadístiques són d’ahir). Deixant els professors i els
conferenciants, que són 298; els alumnes matriculats, que seria la part reglada; la
dels cursos, la part que coordinem amb temps d’anticipació, són gairebé 700
matriculats. Aquesta universitat des de ja fa temps, amb aquesta vocació de pal de
paller, ha anat atraient agrupacions a jornades, jornades associatives professionals i
això pràcticament està arribant a la mateixa xifra. Enguany han passat per les
jornades gairebé més de 500 persones i en som conscients. És una universitat
popular que vol fer de pal de paller sense barreres entre les ciències i les lletres o les
humanitats, sense barreres econòmiques, sense barreres –això ve del Maig del 68–,
i el model és bo i s’ha mantingut. I una de les potes, que nosaltres potenciarem amb
aquesta visió popular, són les jornades, que pràcticament són el 50 per cent de la
gent que passa per aquí.
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Això té un doble vessant: un des del punt de vista organitzatiu, que és
importantíssim per a nosaltres perquè, si bé els continguts normals de la universitat
són molt transversals, perquè és una universitat sense exigències de titulació, les
jornades ens aporten uns continguts específics. Ens porten les persones d’un àmbit
professional determinat, d’un perfil i uns continguts determinats, i tot suma. Per tant,
nosaltres només hi veiem avantatges. 
Considerem que una part de la universitat prové a través d’aquests proveïdors de
continguts que són les associacions de caràcter cultural, polític o associacions
professionals. La Societat Andorrana de Ciències ja fa anys que hi ve. La universitat
així tan simple és de tots, per tant sentiu-vos a casa en aquesta universitat lliure,
popular i catalana, d’una visió estratègica de Països Catalans. A més, enguany el
tema que porteu aquí és Models de país per a Andorra, i nosaltres ja prenem nota
dels continguts. Tant de bo vagi bé tot això de Catalunya. I anirà bé d’una manera o
d’una altra. Alguna cosa irreversible passarà, i els models de país ens interessen.
Estic segur que tindrem l’ajut de la Societat Andorrana de Ciències altres anys per
ajudar-nos també a construir un país que una part de la nació catalana, el Principat
de Catalunya, pot esdevenir. Amb una història diferent completament d’Andorra,
per què no. 
S’ha parlat molt d’Andorra aquests dies. Ahir hi havia la cònsol major d’Andorra la
Vella en la Jornada de municipis i s’ha tractat amb la visió de Països Catalans. Un nou
país al sud dels Pirineus segur que és una oportunitat per a Andorra, i si és un país
català encara més. Vosaltres que esteu entre dues plaques tectòniques, França i
Espanya, doncs ara en tindreu una tercera i sempre va bé, va bé poder saltar d’un
lloc a l’altre depenent de com vagin les coses. 
Benvinguts i sapigueu que esteu a casa vostra.
Moltes gràcies.
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