
730a Diada andorrana a l’UCE: Andorra i l´acord d´associació amb la Unió Europea

Benvinguts a la 30a Jornada Andorrana de la Universitat Catalana d’Estiu. El tema escollit
aquest any és Andorra i el tractat d’associació amb la UE, un tema d’alta actualitat que hem
pogut anar llegint últimament a la premsa. 
Andorra ha anat fent un acostament estratègic i progressiu cap a la UE per negociar un acord
d’associació que en reguli aspectes significatius sense arribar a ser-ne membre de ple dret. Els
inicis d’aquest acostament els podríem situar el 1990 amb la signatura de l’Acord d’unió
duanera (excepte per als productes agrícoles). Posteriorment, en un segon moment, es va
regular aspectes més enllà de les duanes, com l’Acord de cooperació (2004), l’Acord sobre
fiscalitat de l’estalvi (2004), l’Acord monetari (2011) i uns arranjaments complementaris que
estableixen tres criteris aplicables a Andorra com a estat de petita dimensió: relacions i acords
específics, petit territori i proximitat. 
L’acord d’associació amb la UE és un tema d’una gran complexitat, ja que afecta no només a
l’àmbit econòmic o financer sinó que també incideix en l’àmbit educatiu, social,
d’infraestructures, entre altres. I per a Andorra, suposa trobar l’encaix entre la modernització
inevitable i el manteniment de la pròpia identitat i casuística. 
Per parlar-ne, ens acompanyen un ventall molt ampli d’actors: ministres, ambaixadors,
consellers, representants dels grups polítics, directors de mitjans de comunicació, empresaris,
representants d’associacions de comerciants i sindicats, arquitectes, investigadors i experts en
diferents matèries. A tots agraïm la seva contribució. 
Les ponències que ens oferiran aborden l’associació amb la UE des de diferents perspectives,
com són el comerç, les telecomunicacions, la llengua, la recerca, la formació superior i la
mobilitat dels joves, la sobirania, entre d’altres; però també les peculiaritats d’Andorra i el seu
encaix, la seva trajectòria i els reptes, les oportunitats i les incompatibilitats per Andorra.
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Per acabar, agraïm el patrocini del Govern d’Andorra i de FEDA Cultura, la participació de tots
els ponents i de les persones que ens acompanyen. Esperem que sigui una jornada rica,
interessant i profitosa per tothom!
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