
530a Diada andorrana a l’UCE: Andorra i l´acord d´associació amb la Unió Europea

Bon dia,
Inaugurem la 30a Jornada Andorrana a la Universitat Catalana d'Estiu i això realment
representa una fita. Sempre ho dic; en aquests països del sud el que costa és que les coses
durin. I quan una cosa dura trenta vegades vol dir que respon a alguna cosa viva, a alguna
cosa real. 
D'altra banda, vull dir que per a l'UCE és un veritable honor. És un veritable honor, dic, per la
universitat, que hàgiu confiat trenta anys en aquesta universitat per poder discutir temes
andorrans, temes importants. Temes com el l’any passat, en què vàreu tractar el del canvi
climàtic, una qüestió que ens preocupa a tots i que aquí, evidentment, es planteja des de la
vostra perspectiva; una problemàtica de la qual avui presentem la seva publicació. 
Aquest any us plantegeu les relacions andorranes amb la Unió Europea. Un altre dels temes
de fons que ens implica a tots i que com sabem tots en aquests moments està en total revisió.
Ahir a la tarda en una conferència es deia que una de les grans virtuts que precisament té la
Unió Europea és saber-se adaptar als canvis i al que va succeint. Ara té el gran repte del Brexit
que li cal encarar. I així sembla que ho ha anat fent, no? Molt bé, doncs, plantejar aquests
temes; a mi em sembla perfecte perquè són fonamentals, i que els plantegeu aquí ens omple
d'orgull. 
Simplement volia dir-vos això i desitjar-vos un any més molt bona feina. 
Moltes gràcies.

Jordi Casassas i Ymbert,
president de l'equip rector de l'UCE. 
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