
931a Diada andorrana a l’UCE: El parlamentarisme andorrà

Benvinguts a la 31a Jornada Andorrana de la Universitat Catalana d’Estiu. El tema escollit
aquest any és El parlamentarisme andorrà. 
El 2019 farà exactament 600 anys que els cosenyors, a petició dels habitants de les Valls
d’Andorra, van atorgar-los el dret d’elegir representants per cada parròquia i aplegar-se
regularment en consell per solucionar els conflictes amb l’exterior, defensar els drets i els
privilegis de les Valls i coordinar les sis parròquies quan calia actuar conjuntament. Així es
creava el Consell de la Terra (1419), que amb el temps esdevindria un dels parlaments més
antics d’Europa i una estructura molt peculiar de govern. No obstant, abans d’aquesta data
l’organització política andorrana ja contemplava reunions de caps de casa en assemblea de
caràcter parroquial. 
Al llarg d’aquests 600 anys, el parlamentarisme andorrà s’ha mantingut en el temps, adaptant-
se als canvis socials i dotant-se de contingut. Com explica Toni Pol en el seu article al Periòdic
d’Andorra, entre el 2016 i el 2020 tindrem l’ocasió de celebrar vuit commemoracions de vuit
moments històrics que han marcat l’adaptació de les institucions andorranes als nous temps.
Sis d’aquests moments s’han produït els darrers cent anys, cosa que indica l’acceleració recent
dels canvis.
En aquesta diada hem volgut abordar la trajectòria del parlamentarisme andorrà, les seves
singularitats, necessitats i problemes, per contribuir a pensar en la seva evolució en un futur
proper i llunyà. 
Per parlar-ne, comptarem amb setze ponències presencials i nou ponències no presencials, a
càrrec d’actors rellevants en aquest àmbit, persones que ocupen o han ocupat càrrecs al
Consell General o en altres institucions d’Andorra, historiadors, investigadors, periodistes,
representants dels grups polítics, etc. A tots agraïm la seva contribució. 
El programa de la diada està organitzat en set ponències curtes al matí i deu a la tarda. Al
matí, abans de la pausa, també tindrem la salutació del president de l’equip rector de la 50a
UCE, Jordi Casassas i Ymbert. 
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Per acabar, agraïm el patrocini del Consell General, del Govern d’Andorra i de FEDA Cultura,
i la participació de tots els ponents i de les persones que ens acompanyen.

Marta Fonolleda i Riberaygua, 

doctora en Educació Ambiental i assessora territorial de l’equip 
rector de l'UCE per a les relacions amb Andorra


