
18930a Diada andorrana a l’UCE: Andorra i l´acord d´associació amb la Unió Europea

Abans de donar per finalitzada aquesta 30a Diada Andorrana en el marc de la quaranta-
novena Universitat Catalana d’Estiu de Prada, al Conflent, voldria fer esment del contrast de
sentiments que ha generat. D’una banda, la satisfacció de tres dècades exposant i reflexionant
sobre l’actualitat andorrana en l’àmbit universitari de l’UCE, en què s’ha observat l’evolució del
país en els diferents àmbits que s’han tractat, i del quals queda la seva publicació al portal
www.sac.ad i al de l’IEC. De l’altra, la tristor pels esdeveniments tràgics ocorreguts ahir en els
atemptats a Barcelona i Cambrils, que han fet que polítics i periodistes hagin hagut de marxar
de pressa i canviar els seus plans per correspondre a les seves obligacions. Des d’aquí fem
arribar el nostre condol als familiars de les persones que han mort i els nostres desitjos de
recuperació als ferits, amb un minut de silenci a l’aula. 
La rellevància del tema tractat enguany, que afecta no només el present del país sinó
especialment el seu futur, fa que calgui preveure totes les possibilitats tant per part dels partits
polítics i les institucions com pels àmbits de l’economia, la cultura i la societat civil en general.
Estem situats a Europa, entre Espanya i França, i difícilment podem situar-nos al marge de la
Unió Europea. Cal reflexionar i preveure quins són els nostres punts forts per realçar-los i quins
els febles, per donar-los solucions adients i aconseguir que el problema de futur que suposa
la UE per a Andorra sigui alhora la solució. 
L’esforç dels catorze ponents que avui ens han ofert els seus coneixements aquí al liceu
Renouvier, més els dotze que han enviat ponències escrites davant la impossibilitat de ser-hi
presencialment, i dels quals se n’ha llegit un resum, ens ha fet veure un país que ha anat
canviant en molts aspectes al llarg dels anys però que ara es troba en un moment important
per a poder seguir evolucionant. El tema d’estudi, escollit en l’assemblea de socis de la SAC,
justifica plenament les raons per ser presents a Prada: per poder reflexionar i aprofundir en el
coneixement des de fora en la distància, amb el rigor de l’àmbit universitari, i donar a conèixer
Andorra als de fora i també als de dins, per conèixer-nos millor, i finalment per dialogar. El
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conjunt de totes les ponències ha fet que ens hàgim pogut fer una idea més completa de les
posicions polítiques i de com es preveu l’evolució des de diferents àmbits; de ben segur que
aquest aprofundiment ens pot ser útil de cara a l’esdevenidor. Per tant cal agrair l’esforç dels
ponents a preparar els seus treballs i venir a Prada de Conflent a fer-nos-en participar.
El suport del Govern d’Andorra a la iniciativa de participació en aquesta Universitat Catalana
d’Estiu a través del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, que agraïm, permet la
realització de la Diada Andorrana dins les jornades especialitzades de l’UCE i l’atorgament
d’ajuts als joves d’Andorra i també del Centre Carlemany de Praga per a la inscripció en els
cursos i l’estada a l’UCE, una bona oportunitat per conèixer joves de totes les contrades de
parla catalana a més de la qualitat dels ensenyaments. Enguany s’han concedit tres ajuts per
a la inscripció a l’UCE, dos a estudiants d’Andorra (Eurico Barros i Helene Casanova) i a un de
la República Txeca (Tomáš Kubík). 
La contribució andorrana en la XLIX edició de l'UCE s’ha vist incrementada amb la conferència
d’Antoni Pol Andorra i els Països Catalans, 50 anys de relacions, dins el curs d’Iniciació als
Països Catalans; la presentació del XX Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
(Manresa 20 i 21-10-2017) al Fòrum Obert, per part d’Àngels Mach (per la Fundació Alsina i
Bofill) i d'Ignasi Carrasco (per la Fundació Universitària Althaia); i la participació en l’acte de
cloenda de l’edició de l’UCE de Miquel Nicolau, rector de la Universitat d’Andorra i president
de la Xarxa Vives d’Universitats. 
En l’apartat de cinema, el 21 a la nit es va presentar la pel·lícula Emili Pujol, el mestre sobre el
músic i pedagog lleidatà, a càrrec d’Artur Blasco i Toni Lombarte, i la nit del 22 d’agost el
curtmetratge Sergi Mas, sobre l’artista plàstic i escriptor andorrà, a càrrec del seu director,
Hèctor Mas.    
I també volem fer constar que la publicació d’aquesta jornada es durà a terme gràcies al
suport de l’Institut d’Estudis Catalans, que proporciona els DOI a cada article, de FEDA
Cultura i del Govern d’Andorra, amb els textos complets dels ponents, en versió impresa i en
versió digital. Els debats i altres comentaris no figuren en el llibre però podran ser consultats
a l’Arxiu Històric Nacional, on es dipositen els enregistraments en format àudio i audiovisual
al llarg de tota la jornada.
L’assistència a la Diada Andorrana es veu acreditada per la Universitat d’Andorra, en virtut del
conveni signat l’any 2000. La SAC es fa garant del nivell dels coneixements del curs i la
Universitat d’Andorra hi concedeix el reconeixement mitjançant crèdits universitaris de lliure
elecció als estudiants amb hores de participació acumulatives –7 hores en aquest cas–,
certificades per l’entitat organitzadora.
Finalment, el nostre agraïment més sincer a tots els que han vingut des d’Andorra al liceu
Renouvier de Prada de Conflent i a l’UCE, per fer-nos costat i estar presents durant la Diada,
com també als mitjans de comunicació, que traslladen a Andorra les notícies que genera
l’esdeveniment. Us agraïm que ens ajudeu a mantenir la il·lusió per començar a preparar la 31a
Diada de l’any 2018, en el 50è aniversari de l’UCE, a la qual tots esteu convidats.
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