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Me pertoca doncs en nom de president del Centre Cultural Català 
del Vallespir, d’obrir aquesta sessió i aquesta trobada, la 13a. És 
una cosa que ho faig amb molt de plaer i molt honor. És a dir que 
encara que la nostra presidenta, l’Àngels Mach, digui el contrari, 
a jo me sembla que és un honor per Ceret i pel Vallespir de rebre 
aquesta trobada amb andorrans. És una trobada que té la pretensió 
de volguer-se obrir a tot el Pirineu. L’any passat era en el Conflent. 
Enguany hem triat Ceret. Nosaltres sem als Pirineus Orientals. Sem 
al Pirineu Oriental i aquest Pirineu Oriental té aquesta particularitat, 
és que sem una comarca que fem partida de la Catalunya. És a dir 
que el Pirineu és França, és Espanya, és Andorra. Però nosaltres 
aquí sem una terra Catalana i això em sembla que és molt bonic. 
Hi ha molt orgull de voler dir que, els andorrans trien també de ser 
entre nosaltres avui. 
Ja que per mi hem parlat de Pays Catalan, jo visc pujant de l’altra 
banda. En cada poble hi ha el bàndol francès, i l’altre bàndol 
català. Sota el nom del poble en català, ja s’ha posat ‘país català’, 
ja s’hi ha posat. Ser a Ceret és ser en una terra catalana. És l’orgull 
de voler dir que també sem catalans. 
Que la Catalunya del nord, també és 
Catalunya i que potser, anant més 
enllà i sense fer massa polèmica 
política, pot ser que tenim tots a 
guanyar amb una República Catalana 
que se passi al sud. Aquesta també és 
una cosa que hem de guanyar junts. 
Demà, potser demà passat, Catalunya 
Principat serà un país nou d’Europa. 
Nosaltres que sem en terra catalana 
què?, què fem?  Jo em sembla que és 
això que s’ha de dir a la vila de Ceret i 
poder-vos acollir en aquest espai que 
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és un espai de prestigi. Diuen que s’ha d’anar a visitar les llotges que -no les he vist- diuen 
que és una cosa que agrada molt.
També agrair i que m’han dit que seria aquí en Nicolàs Garcia que ha de representar el 
Consell Interdepartamental que també nos ajuda i que el tenim molt a prop. És un acte 
important per tots i és un acte important per a Andorra, per tot l’espai pirinenc també, i 
ben entès, per la nostra catalanitat.
Tenim molta feina avui. Haurem d’anar una mica ràpid i doncs cridaré a la primera ponència 
de la 13a trobada. 
Bona feina a tots.


