
529a Diada andorrana a l’UCE: El canvi climàtic i Andorra 

És un honor poder inaugurar una nova edició d’aquestes jornades andorranes que fa tant de
temps que enriqueixen la nostra universitat. La representació andorrana va tenint un pes molt
destacat en l’organigrama de la Universitat Catalana d’Estiu i la prova n'és que ja n'inaugurem
la 29a edició. Enguany, la nostra vicerectora per als afers andorrans ha estat present en l’acte
d’homenatge que habitualment fem davant la tomba d’aquest gran referent per a la nostra
cultura i el nostre país que ha estat i segueix sent-ho, el mestre Pompeu Fabra, mort en els
moments més foscos de l’exili aquí a Prada.
La nostra idea és que la Universitat Catalana d’Estiu ha de tractar temes fonamentals i
d’especial interès per a la ciutadania. Ho ha de fer com a part essencial de la programació
acadèmica i també com a complement seu, com el reflex del compromís social, cultural i
polític que tenim amb la societat dels Països Catalans. Aquest any, el tema gravíssim del canvi
climàtic s’ha convertit en un dels principals centres d’interès i ha motivat la programació
d’alguns dels nostres àmbits acadèmics. És un tema que ens afecta a tots, que afecta el
conjunt dels Països Catalans i en el qual tots hi hem de posar el coll, perquè ens hi juguem
molt.
En relació amb el canvi climàtic no hi pot haver excuses. El cert és que davant molts altres
temes tenim tendència –m’atreviria a dir que quasi caracterial– a crear comissions, a posar-los
en estudi, a fer grans declaracions respecte de la necessitat que tots tenim de ser-ne
conscients, d’assegurar que caldrà estudiar-los a fons. Ahir mateix plantejàvem la recurrent
qüestió de la divisió territorial. Els que tenim una certa edat teníem la sensació de trobar-nos
allà on érem fa una trentena d’anys, repetint la cantarella que es tracta d’una qüestió cabdal
que caldrà tancar d’una vegada. I si no sabem ordenar el nostre territori, com sabrem què hi
farem al damunt? Ara bé, si ens comportem igual davant del canvi climàtic es podria donar el
cas que ens agafés el tren, que no hi fóssim a temps. Penso que ha arribat l’hora de dir amb
vehemència a les nostres autoritats que estem preparats, que podem seguir debatent el tema
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però que, en el fons, estem preparats per passar a l’acció. Tenim les idees, tenim la gent: ara
cal actuar.
La Universitat Catalana d’Estiu s’ha preparat i s’ha de seguir preocupant d’aquestes qüestions
cabdals que van més enllà de les ideologies. No som ingenus, però, i sabem que a tot arreu
hi ha el component ideològic. Però en qüestions com la del canvi climàtic es pot donar el cas
que en el transcurs d’una llarga discussió sobre els fonaments ideològics amb què hem
d’encarar el tema un dia ens despertem i ens adonem que el país se’ns ha fos a sota dels peus.
Molt bona feina, i espero que tots plegats puguem seguir col·laborant molts anys.
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