
531a Diada andorrana a l’UCE: El parlamentarisme andorrà

Avui com fa 600 anys
Unes paraules dedicades a la 31a Diada Andorrana a la 50a Universitat Catalana d’Estiu
Reflexionar al tomb del parlamentarisme andorrà ens brinda l’oportunitat de posar al dia els
coneixements que en tenim des de diferents camps d’investigació, així com de compartir
l’experiència que deriva de la pràctica política. La posada en comú és, alhora, un acte de
civisme i de construcció de país perquè implica pensar-nos de manera conscient i, des
d’aquesta consciència, projectar-nos cap al futur.
Com a síndic general, ha estat un honor poder participar en la 31a Diada Andorrana a la 50a
Universitat Catalana d’Estiu, emmarcada en els actes de commemoració del 600 aniversari del
Consell de la Terra. En nom propi i del Consell General, vull agrair la complicitat que hem
trobat des del primer dia en la Societat Andorrana de Ciències a l’hora de sumar esforços i
d’obrir aquesta efemèride, que entenem que és cabdal per a Andorra, al conjunt de la
ciutadania.
L’11 de febrer de 2019 és la data en què es compleixen els 600 anys del privilegi del bisbe
Francesc de Tovia, privilegi pel qual, als prohoms de les valls d’Andorra, se’ls permetia escollir
els seus representants per reunir-se periòdicament i tractar dels assumptes que els concernien.
Sis segles d’història, amb les transformacions lògiques aparellades als canvis polítics i socials
que hi ha hagut al llarg del temps, converteixen el Consell General en un dels parlaments més
antics del món. Permeteu-me que aprofiti aquest espai per reivindicar la nostra llarga tradició
institucional, una llarga tradició d’entesa i de pau, de la qual ens hauríem de sentir orgullosos
i defensar amb vehemència com a part de la nostra més genuïna identitat.
Andorra ha recorregut un llarg camí a través de la història. Moltes de les incerteses a les quals
ens enfrontem avui no són pas més complexes que aquelles que van haver de superar, des de
temps immemorials, els homes i les dones que ens han precedit: gent valenta, nascuda en
aquestes muntanyes o vinguda d’altres indrets amb il·lusió i esperança, que van saber créixer
en l’adversitat i ser generosos quan els temps eren millors. A tots ells, a totes elles, que ens
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han llegat el tresor de l'Andorra de la qual avui gaudim, tenim el deure de dedicar aquesta
celebració del 600 aniversari i el més sincer agraïment per part del conjunt de la societat i de
les institucions. Tant de bo que els andorrans i les andorranes d’avui en sapiguem recollir el
testimoni i ens convertim, així, en els seus dignes hereus.
Andorra és un petit miracle de la història. Tanmateix, com fa 600 anys, tenim reptes importants
al davant. Perquè volem que Andorra continuï oferint oportunitats a tots els seus ciutadans i,
molt especialment, als joves que tot just comencen a obrir-se camí. Per això, tots junts, cercant
la saviesa en el passat i analitzant les potencialitats del present, com hem pogut fer en aquesta
jornada universitària, hem de ser capaços de trobar noves vies que ens permetin avançar cap
a un futur que sigui de benestar i de prosperitat per a tothom. Un futur de justícia i de pau.
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