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15528a Diada andorrana a l’UCE: Andorra i els petits estats d´Europa 

Quan, a l’assemblea de socis de la SAC, es va escollir tractar de la relació d’Andorra amb els altres
petits estats d’Europa, es va fer pensant que hi ha relativament poca relació. Atès que per la
dimensió reduïda dels territoris la coneixença, els intercanvis i una posició comuna en aspectes
que ens preocupen a tots els petits poden ajudar-nos a millorar, potser caldria que les relacions
entre aquests estats en diversos àmbits fos més freqüent i fluïda. Es fa necessari conèixer-nos
millor per a poder establir noves bases de col·laboració per a encarar el futur plegats cara a la
Unió Europea. Més tenint en compte la mobilitat existent actualment entre ciutadans andorrans
que resideixen fora d’Andorra en altres països europeus grans i petits, i els ciutadans d’altres
microestats i petits estats que viuen a Andorra. 
En un moment que alguns petits estats estan en converses amb la Unió Europea per tal de trobar
una forma convenient d’associació, i tenint en compte que aquesta està pensada pels països de
dimensions grans que la integren, és un repte aconseguir que es puguin mantenir especificitats
que fins ara han permès la supervivència dels molt petits, o sinó de buscar-ne de noves, vàlides
per a continuar preservant el país en el nou marc de relacions polítiques. 
Al llarg d’aquesta jornada especialitzada a l’UCE, que anomenem Diada Andorrana, s’ha tractat
de les relacions institucionals que Andorra ha mantingut o manté directament amb alguns dels
petits estats com Mònaco, San Marino, el Vaticà, Estònia, Suïssa, mitjançant ambaixadors, i
cònsols honoraris, així com les trobades de petits estats en l’àmbit de la salut, del parlamentari i
de l’esport, que també fomenten aquesta coneixença mútua.
Les relacions entre les institucions d’abast internacional com la Creu Roja o la UNESCO han
promogut la col·laboració en àmbits comuns, donant més força als petits països. Els serveis
meteorològics dels petits estats, les relacions econòmiques i el repte del comerç electrònic també
han estat factors a tenir molt en compte en aquests petits territoris durant aquesta jornada. I un
altre aspecte important és la visió aportada pels andorrans que estan residint i treballant en un
altre petit país d’Europa. 
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La Diada Andorrana ha arribat a la 28a edició amb la totalitat de les Diades publicades en llibre
imprès. I és important remarcar que aquesta col·lecció de llibres ha esdevingut una eina de treball
no tan sols per estudiosos de temes del país, sinó també per les escoles i els lectorats de català
de l’exterior, pels temes de reflexió sobre Andorra que es tracten a Prada, i per potenciar la
rellevància de la iniciativa que ens va conduir a participar i donar-nos a conèixer en aquesta
universitat. Des de la 22a Diada de l’any 2009 tots els articles publicats tenen el seu DOI (Digital
Object Identificator), i des de la 19a Diada els articles per separat es poden trobar al portal de
publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans. Així mateix també es poden trobar al portal de la
biblioteca José Luis Sampedro de la Universitat Andorra. Finalment, gràcies a l’Institut Ramon
Muntaner, la col·lecció de Diades Andorranes que ja estaven exhaurides en format llibre, s’han
pogut digitalitzar i es poden consultar al portal www.sac.ad de la Societat Andorrana de Ciències. 
Els enregistraments que contenen les ponències i els debats mantinguts durant la jornada seran
dipositats a l’Arxiu Històric Nacional, per a poder ser consultades per part de qui hi estigui
interessat i també per a garantir la seva conservació, com els de les Diades anteriors.
El nostre agraïment al Ministeri de Cultura perquè el seu ajut ens ha permès completar la logística
de l’organització de la 28a Diada i la publicació de la 27a de l’any anterior.      
Agrair també al ministeri d’Educació i Ensenyament Superior el seu suport directe a la UCE. De la
seva aportació econòmica es beneficien enguany dos estudiants d’Andorra i una estudiant del
lectorat de Català del Govern d’Andorra a la Universitat Carolina de Praga (República Txeca), pel
90% i el 100% de l’import de les seves inscripcions als cursos, respectivament. Les seves
impressions i comentaris a l’entorn de la UCE sortiran publicats als butlletins El SAC. Recordem
que l’assistència a la Diada Andorrana està reconeguda per la Universitat d’Andorra amb crèdits
de lliure elecció. 
Un agraïment molt especial a FEDA Cultura per la seva sensibilitat envers els actes de divulgació
científica i la seva confiança en la SAC. 
La reproducció de la filmació “Castellers d’Andorra, des del Camp de Tarragona a Andorra” en
la secció Cinema, l’exposició “Viatge al cristall” commemorativa de l’Any Internacional de la
Cristal·lografia 2014, preparada per la CNAU, FEDA i la SAC, i la participació en la XI Jornada de
l’IEC a l’UCE de Prada “L’Institut d’Estudis Catalans, acadèmia nacional de Catalunya i dels Països
Catalans” i l’homenatge a Pompeu Fabra al cementiri de Prada han estat les altres aportacions
d’Andorra a l’edició de l’UCE 2015.  
Gràcies als ponents pel seu esforç en preparar la ponència, lliurar-la per escrit la majoria, i de
forma especial per haver estat aquí a Prada donant-la a conèixer. Fent, a més, l’esforç
suplementari de ser concisos i breus, per a adaptar-se al temps previst.
També agraïm l’esforç que duen a terme els periodistes dels mitjans de comunicació que
traslladen la crònica dels esdeveniments viscuts a Prada ràpidament a Andorra, perquè els qui no
han pogut assistir-hi se’n puguin assabentar fidelment i amb celeritat.
Finalment us volem agrair l’atenció i l’interès a tots els que heu estat seguint aquesta 28a. Diada
Andorrana al llarg del dia, i convidar-vos a la propera edició de l’any vinent 2016, en la XLVIII
edició de la UCE, en que comptem poder-vos presentar un nou tema d’interès i d’actualitat per
a ser analitzat i debatut.
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