
533a Diada andorrana a l’UCE: Andorra i la multiculturalitat

Bon dia a tothom, i benvinguts a la Parròquia de Canillo.
Autoritats, ponents, organitzadors i assistents.
En primer lloc m’agradaria excusar l’absència del Cònsol major, l’Hble. Sr. Francesc Camp,
que per motius personals avui no pot assistir a la inauguració de la 33a Diada d’Andorra en el
marc de les conferències de la Universitat Catalana d’Estiu de Prada de Conflent.
I en segon lloc, com a Cònsol menor i en nom del Comú de Canillo, dir-vos que és tot un plaer
acollir-vos avui a la nostra Parròquia, concretament a les instal·lacions del Palau de Gel
d’Andorra.
Vull fer un agraïment especial a la Sra. Àngels Mach, presidenta de la Societat Andorrana de
Ciències, canillenca i persona estimada i coneguda a tota la Parròquia, per la seva trajectòria
dins del món de la cultura al llarg d’aquests darrers anys, fins a ser avui dia un referent per
Andorra i les seves institucions.
Alhora també vull fer extensius aquests agraïments a tot l’equip de la Societat Andorrana de
Ciències, per la feina realitzada al llarg dels anys i per haver estat la Parròquia de Canillo el
lloc escollit per celebrar enguany la Diada Andorrana a la Universitat Catalana d’Estiu.
Aquesta edició està marcada per la crisi sanitària de la covid-19, que ha trasbalsat els nostres
hàbits i que ha impedit poder dur a terme les celebracions en els formats habituals. 
Com en sou coneixedors, per primera vegada en 33 anys se celebraran una bona part de les
ponències en territori andorrà, i concretament a la Parròquia de Canillo; una part serà en
format presencial i l’altra part es durà a terme per videoconferència.
Podem presumir que Canillo és l’indret més idoni i adequat per dur a terme aquestes
ponències, ja que la nostra Parròquia sempre ha tingut una presència remarcable envers la
Societat Andorrana de Ciències, amb representants en el si de la seva junta. Actualment hi
tenim representants com l’Àngels Mach, la Conxita Naudí i l’Antoni Pol dins l’equip. 
Canillo ha estat una de les parròquies pioneres i més actives els últims anys en la implantació
de noves tecnologies aplicades a la ciutadania. Per tant, és un plaer saber que se celebraran
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per primera vegada ponències en format de videoconferència  durant aquesta edició.
Andorra i multiculturalitat podríem dir que son “sinònims”.
Andorra, per les seves casuístiques, sempre ha estat multicultural. Un país petit, al cor dels
Pirineus, que sempre ha estat obert a acollir diferents nacionalitats, un país que ha sabut
adaptar-se a les diferents cultures dels seus residents.
Avui dia a Andorra tenim més de vint nacionalitats diferents tan diverses i llunyanes com ho
poden ser la danesa, la sueca, l’argentina o la nord-americana. A Canillo en tenim més de
quinze, amb una població aproximada de solament 4.500 habitants. 
Comunitats integrades en la vida i en les institucions de la Parròquia.
Hem de saber aprofitar aquesta diversitat per tal de difondre les diferents cultures als nostres
ciutadans, acollint gent d’arreu del món per poder ser un país pròsper i modern. 
Andorra actualment està en un procés de canvi, d’obertura econòmica a la inversió estrangera.
Aquest fet demanarà un esforç d’adaptació a noves cultures i costums, que estic segur que
farem i aconseguirem amb èxit. La diversitat cultural és un bé i una riquesa per a un país.
A la llum dels accelerats canvis que s’han manifestat en les societats en l’últim segle,
concretament en les darreres dècades, i actualment amb la crisi de la covid-19 i les
repercussions culturals arran dels confinaments de la població, serà imprescindible un esforç
d’adaptació de les institucions per facilitar la multiculturalitat dins de la societat.
De ben segur que de totes les ponències es podran extreure conclusions i un full de ruta pels
propers anys.
Com a institució al servei de la societat, el Comú de Canillo les tindrà en consideració, dins de
les seves possibilitats i la seva capacitat, per complir amb les múltiples demandes socials i
culturals que la mateixa dinàmica ens imposa.
A tots, els meus millors desitjos perquè aquesta 33a edició sigui tot un èxit.
En nom del Comú de Canillo i en el meu propi em reitero en els nostres agraïments, i si m’ho
permeteu passaré a donar la benvinguda i a cedir la paraula a la Sra. Marta Fonolleda,
assessora territorial en les relacions de la Universitat Catalana d’Estiu.
Moltes gràcies!

Marc Casal i Tomàs,

Cònsol menor de Canillo


