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Molt bé. Moltes gràcies per fer-me partícip d'aquest curs, encara que només sigui amb la
salutació. Per a la Universitat Catalana d'Estiu resulta fonamental aquesta col·laboració dels
“andorrans”. Els andorrans dits així col·loquialment, evidentment, però en realitat la gent de
la Societat Andorrana de Ciències, representen una aportació obligada a la nostra Universitat,
una col·laboració  de llarga duració i amb una proposta variada i apassionant de qüestions a
tractar. Els temes que tracteu són andorrans, lògicament, però quasi sempre també són
universals;  en aquest sentit sempre tenim aquesta vostra aportació bibliogràfica que aneu fent
i que constitueix un element enriquidor. 
L'any passat vau abordar la problemàtica de la Unió Europea: el tema de la Unió Europea i
l'acord vostre d'associació. He estat llegint aquest llibre i realment les aportacions van ser
interessantíssimes. Cal dir que en aquesta qüestió els catalans també us estem mirant;  doncs
ens interessa moltíssim veure com s'organitza un estat que comparteix amb nosaltres les
dificultats d'estar entre dos estat-nació  “monstres” i que ara debat la seva pertinença a la
Unió Europea:  així doncs, penso que aquestes reflexions, així com el tema que també esteu
abordant del  parlamentarisme haurà de tenir una gran influència a Catalunya ja que
m'imagino que aquesta experiència andorrana l'haurem de tenir molt present en el nostre
futur, que esperem que sigui proper. 
I per altra banda, aquest any, en que s’escau el 50è aniversari de la Universitat Catalana
d'Estiu, tenim  realment una novetat, que és que, per primera vegada, ens visitarà el
Copríncep i que farem aquesta missa concelebrada ara a les onze, un esdeveniment amb gran
ressò, al marge de les creences individuals de cadascú. Realment és un esdeveniment
excepcional per a la vila de Prada, doncs la missa es farà en català  i per la mateixa Universitat
representarà una forma  de col·laborar els andorrans en la celebració d'aquest nostre 50è
aniversari.
I res més. Desitjo  que seguiu i que persistiu, perquè aquestes coses, en el món del sud, quan
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passen ja de la trentena, és que són una cosa sòlida, que vol dir una cosa realment funcional.
Poques coses tenim que durin i per tant s'ha de fer durar i enorgullir-nos-en. I res més. Molt
bona feina.
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