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El tema proposat per a aquesta 27a Diada Andorrana, Models de país per a Andorra, a
diferència dels anys anteriors, en què es tractaven totes les entrades possibles d’un tema
concret, és un mosaic de temes per poder aconseguir conèixer els diferents models en què es
basa el país en les seves parts per arribar a conèixer el model global actual i el més escaient
per a l’Andorra del futur. Ha quedat palesa la preocupació que suposa estar arribant a un final
de cicle en alguns sectors i com poder assolir un nou model de funcionament més d’acord
amb les necessitats d’ara mateix i de futur.
De fet, i per allò que els diferents ponents ens han estat posant en relleu al llarg de la jornada,
es pot concloure que la situació de canvi de paradigma afecta àmbits essencials com l’energia,
les telecomunicacions, la sanitat, l’educació, l’economia, el turisme, l’atenció social, la
innovació, l’urbanisme, l’aprofitament dels recursos naturals, el tractament dels residus, el
dret, l’accés a la informació…, i cal que estiguin en sintonia dinàmica i harmònica, amb la qual
cosa requereixen un esforç individual i col·lectiu en tots els nivells.
Tot i ser un país amb una natura privilegiada, en els darrers decennis el país s’ha encaminat
cap a un altre model que el tradicional procurat per l’agricultura i la ramaderia. Ara mateix els
nuclis habitats s’assemblen més a petites ciutats que no a nuclis d’alta muntanya, i això en si
mateix no és negatiu, perquè també hi ha altres contrapartides en serveis, però ens cal trobar
un model que pugui assumir un desenvolupament sostenible, sent conscients que tots hi hem
de col·laborar i aportar.     
Vull donar les gràcies als diferents col·laboradors que fan que es pugui dur a terme amb èxit
la Diada Andorrana en aquest marc universitari de trobada a l’UCE abans de donar per
finalitzada la jornada d’enguany. En primer lloc, als ponents per l’esforç de preparació i
presentació de les seves ponències i el seu desplaçament a Prada de Conflent. Som conscients
que ser concrets i ajustar-se al temps estipulat encara ho fa més difícil, i els agraïm doblement
que ens hagin lliurat els textos amb tanta rapidesa la majoria d’ells. El tema de la Diada
Andorrana, que s’escull en l’assemblea de socis, es tria per criteris d’actualitat, d’interès
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general, d’implicació en el país i d’abast ampli, i aquest d’enguany ha respost totalment a les
expectatives previstes. Els ponents han sabut posar els seus coneixements i experiència al
nivell del públic de manera molt enriquidora per tal d’obtenir una imatge aprofundida i global
de la situació actual, que ens ha conduït a un debat en què les preguntes i comentaris, tot i la
limitació de temps, donen fe de l’interès suscitat. 
Igualment al Govern d’Andorra per, d’una banda, l’ajut del ministeri de Cultura, que ens
permet dur a terme l’organització de la Diada Andorrana; d’altra banda, al ministeri
d’Educació i Ensenyament Superior, que fa arribar la col·laboració econòmica del Govern
d’Andorra per al funcionament general de la Universitat Catalana d’Estiu i que reverteix en
ajuts per a estudiants d’Andorra, de totes les edats, per a les inscripcions als cursos de l’UCE,
i que aquest any s’han concretat en tres places per a estudiants del país, Josep Riba, Carles
Freixes i Jordi Joval. Les dues places per a estudiants del lectorat de català de la Universitat
Carolina de Praga, que els les reservem com ja és tradició els darrers anys, no s’han pogut
cobrir per diversos impediments, aliens a la SAC.
Manifestem aquest agraïment també a la Fundació UCE, de la qual la SAC és patró, per acollir-
nos un any més.
Volem reconèixer especialment el suport de FEDA i una aportació privada, que junt amb el
ministeri de Cultura patrocinen la publicació de la Diada Andorrana, que fa transcendir en el
temps les ponències presentades, i que mostren la seva sensibilitat per difondre els temes
d’interès per al país. El llibre conté el textos presentats, cada article amb el seu DOI
corresponent d’identificació digital, gràcies a l´Institut d´Estudis Catalans mentre que
l’enregistrament audiovisual i de so es dipositaran a l’Arxiu Històric Nacional, on podran ser
consultats. 
Un agraïment especial als amics dels mitjans de comunicació, que fan l’esforç de desplaçar-se
a la Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent per informar el país de tot el que es debat
en la Diada Andorrana i als altres actes on intervenen personalitats d’Andorra, com ara la
Primera trobada de municipis dels Països Catalans, on ha intervingut la cònsol major
d’Andorra la Vella, M. Rosa Ferrer; i la intervenció d’Antoni Pol en la part d’Andorra en el Curs
d’iniciació al coneixement dels Països Catalans.                
Finalment, agrair a tots els que ens han acompanyat durant la jornada i animar-los a tots a
trobar un model que s’ajusti a les necessitats actuals en els diferents àmbits i que permeti
conduir el nostre país cap a un futur millor.
I convocar-vos a la 28a edició de la Diada Andorrana, en la que serà la XLVII de l’UCE a Prada
de Conflent, l’any vinent, el 2015. Moltes gràcies a tots.
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