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Resum
El camí cap al sufragi femení, un factor
més de construcció de la nova Andorra
El sufragi femení a Andorra es va
obtenir entre 1967 i 1973 i els dos
drets (poder votar i poder ser elegides)
van anar lligats també al dret de poder
transmetre els drets polítics als seus
fills les dones que no eren pubilla de
Casa, sent més una transformació de
la societat que una reivindicació de
gènere. Diversos factors van ajudar a
la mobilització de les dones pels seus
drets: l’ensenyament francès, la
comunicació viària amb França que
facilitava la immigració, la  visita del
Copríncep Charles de Gaulle el 1967 i
els moviments populars lligats als
esdeveniments del maig del 68, entre
altres.

Resumen
El camino hacia el sufragio femenino,
un factor más de construcción de la
nueva Andorra
El sufragio femenino en Andorra se
obtuvo entre 1967 y 1973 y los dos
derechos (poder votar y poder ser
elegidas) fueron ligados también al
derecho de poder transmitir los
derechos políticos a sus hijos a las
mujeres que no eran pubilla de Casa,
siendo más una transformación de la
sociedad que una reivindicación de
género. Varios factores ayudaron a la
movilización de las mujeres por sus
derechos: la enseñanza francesa, la
comunicación vial con Francia que
facilitaba la inmigración, la visita del
Copríncipe Charles de Gaulle en 1967
y los movimientos populares ligados a
los eventos de mayo del 68, entre otros.

El camí cap al sufragi femení, un factor
més de construcció de la nova Andorra

Résumé
La voie du suffrage universel féminin,
un autre point de construction de la
nouvelle Andorre
Le suffrage universel des femmes en
Andorre a été obtenu entre 1967 et
1973 et les deux droits (et pouvoir être
élu ) étaient également liés au droit de
pouvoir transmettre des droits
politiques à leurs enfants filles qui
n'étaient pas heritières de chaque
maison étant plus une transformation
de la société qu'une revendication de
genre. Plusieurs facteurs ont contribué
à mobiliser les femmes pour leurs
droits : l'Education Française, la
communication routière avec la France
facilitant l'immigration, la visite du co-
Prince Charles de Gaulle en 1967, et
les mouvements populaires liés aux
événements de mai 1968, entre
d’autres.

Abstract
The road to women's suffrage, another
factor in building the new Andorra
Women's suffrage in Andorra was
obtained between 1967 and 1973 and
the two rights (to be able to vote and
to be elected) were also linked to the
right to be able to transmit political
rights to their female children who
were not the heiress of each Casa,
being more a transformation of society
rather than a gender claim. Several
factors helped to mobilize women for
their rights: French education, road
communication with France facilitating
immigration, the visit of Co-Prince
Charles de Gaulle in 1967, and
popular movements linked to the
events of May 1968, among others.

ls anys 60 del segle xx van ser cabdals per
a la modernització d’Andorra en diversos
aspectes, també en el polític, coincidint
amb l’esclat del turisme i la millora

econòmica derivada del comerç. 
Tot i que als països veïns les dones van obtenir el dret a vot
i ser elegibles al mateix temps, al Principat d’Andorra el
procés va ser diferent i aquests dos drets van anar lligats
al dret de poder transmetre els drets polítics als seus fills
per part de les dones que no eren pubilla de Casa. Una
anomalia o aspecte pendent no solucionat a l’hora de
permetre el sufragi masculí el 1933.
El sufragi femení ha estat tractat anteriorment de manera
significativa en diverses publicacions. En columnes
publicades a la revista Andorra Magazine, signades per
Elidà Amigó, i especialment el reportatge “Andorra vota”
publicat al núm. 23 Any II de la revista, al final del 1971. 
En el llibre El Segle xx. La modernització d’Andorra, a cura
de Maria Jesús Lluelles, el 2004 es va tractar de la situació
política de dones i homes, junt amb altres temàtiques
socials i econòmiques. 
En la Història d’Andorra, d’Edicions 62 el 2005, dirigida per
Ernest Belenguer, Meritxell Mateu va repassar l’evolució
política entre 1945 i 1993.
En el llibre Dones d’Andorra, el 2006, les autores Adelaida
Garcia i Puy i Montserrat Ronchera i Santacreu van
entrevistar 43 dones grans de totes les parròquies, en què
explicaven com eren les seves històries de vida, i algunes
comentaven la seva relació amb la política.  
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El 2007, Pilar Triquell presidenta de l’Associació de Dones
d’Andorra, que s’havia creat el 1994, va exposar la situació
de la dona en la política a la 20a Diada Andorrana a l’UCE.
Des del 2008 el Grup de Dones per a la Reflexió i l’Acció,
han anat realitzant reunions i publicacions en un blog, per
tractar temes socials i polítics.  
En ocasió del 40è aniversari del sufragi femení, el 2011 el
Consell General va convidar a un acte commemoratiu a les
dones que havien signat una súplica per a sol·licitar els
seus drets polítics que van poder localitzar a través dels
Comuns i van editar una publicació amb documents i recull
de premsa de l’esdeveniment.
La investigadora Claudine Tarrene va tractar el tema a
l’entorn de la política i les dones d’Andorra en la seva tesi
doctoral defensada a la Universitat de Perpinyà el 2018.
La Societat Andorrana de Ciències el 2020 va organitzar una
taula rodona per a celebrar el 50è aniversari de l’obtenció
del dret de sufragi, que apareix publicada en el llibre recull
de conferències i debats de recerca anys 2019-2020.

El dret de sufragi de les dones als països veïns i als petits
països 
Cada país té una trajectòria i una temporalitat diferent. A
Espanya l’autorització pel vot de les dones va ser el 1931,
però no van poder votar en les eleccions municipals de
l’abril, ni en les eleccions constituents de la Segona
República del juny del 31, sinó fins a les eleccions generals
del 19 de novembre de 1933. El dret de sufragi tant femení
com el masculí va estar clarament limitat pel règim
dictatorial entre 1939 i 1978, però tot i així entre 1942 i
1975 les dones van tenir dret a vot a les eleccions sindicals,
i a partir de 1968 podien ser elegides regidores i membres
de les corporacions provincials. A França el 1944, en
l’Assemblea consultiva provisional el vot de les dones va
ser aprovat el 24 de març del 1944 per 51 vots a favor i 16
en contra; l’any següent 1945 van poder votar a les
eleccions municipals. I el 21 d’octubre en el referèndum i

Assemblea constituent 33 dones van ser elegides per a
l’Assemblea Nacional.
A San Marino les dones van poder votar el 1959, a rel de
la instauració del dret de vot femení després de la crisi
constitucional del 1957, coneguda com Fatti di Rovereta,
nom d’una localitat de la Repubblica, a la frontera amb
Itàlia, on es va instal·lar un govern il·legítim de la dreta
sanmarinesa que no reconeixia el resultat de les eleccions
que havien donat la victòria a un govern de coalició entre
comunistes i socialistes en plena guerra freda.1 Però no van
poder ser elegides per a càrrecs públics fins el 1973,
similarment a Andorra. A Mònaco el sufragi femení actiu i
passiu va arribar el 1962 per la seva relació especial amb
França. A Liechtenstein fins el 1984.
A Suïssa les dones van poder votar i ser elegides en les
eleccions nacionals federals des del 7 de febrer de 1971,
en el que van ser elegides les primeres 12 dones al
parlament suís. A nivell cantonal va arribar el sufragi femení
esglaonadament entre 1959 i 1990 en els 26 cantons: el
1959 podien votar en eleccions cantonals a Vaud i
Neuchatel, el 1960 a Ginebra, el 1966 a Basilea ciutat i
1968 a Basilea regió, el 1969 a Ticino, el 1970 a Valais,
Lucerna i Zurich, el 1971 coincidint amb el vot a nivell
federal a Aargau,  Friburg,  Schaffhausen  i  Zug,  Glarus,
Solothurn, Berna,  Thurgau; el 1972 a Saint Gallen, Uri,
Schwyz  i Graubünden, Nidwalden, Obwalden; el 1989 a
Appenzell Ausserrhoden; i fins el 1990 a Appenzell
Innerrhoden. Al Jura, que es va disgregar de Berna el 1977,
també des del 1971.

Antecedents. Què passava a Andorra abans del 1968?

A Andorra, a les reunions en assemblea dels Comuns i del
Consell General hi assistien els Caps de Casa, que eren
l’autoritat sobre tota la família i requeia en l’hereu o la
pubilla. Antigament, el dret a vot i a ser elegit l’exercien les
Cases fortes, quedant-ne excloses les altres. A partir del
1866, tots els Caps de Casa tant de les més fortes com de
les més febles, van tenir aquest dret. Si en una Casa moria
el seu Cap, la vídua feia les seves funcions, perquè els drets
polítics corresponien a la Casa. Als anys 1930 la voluntat
de participació i d’adquisició de més drets, que es vivia a
l’entorn europeu, va arribar també a Andorra, i els joves van1. Segons informació proporcionada per l’ex-Cap de Govern Jaume Bartumeu i

Cassany.
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exigir drets polítics encara que no fossin hereus. El 1933
es va assolir l’obtenció del sufragi masculí per a tots els
homes andorrans majors de 25 anys, fills de pare andorrà
o mare andorrana que fos pubilla, incloent homes cabalers,
però no als homes fills de mare cabalera i pare estranger. 
Aquests drets es van anular el 1941, sent Copríncep Pétain,
i van ser retornats l’any 1947, per exigència del Copríncep
De Gaulle.2

No es té constància de què les dones s’haguessin queixat
el 1933 de no tenir els mateixos drets que els homes, però
el sufragi a Andorra no era universal perquè ni tots els
homes ni les dones no tenien drets polítics plens. 
Amb el creixement de la població i els canvis econòmics i
socials dels anys 60, la societat andorrana havia canviat.
Aparegueren les primeres generacions de dones amb
estudis superiors: humanístics, farmàcia, arquitectura,
medicina...  
Les dones també viatjaven i havien sortit del país per
treballar o estudiar en els països veïns i s’incorporaren al
treball fora de casa de manera majoritària, ni que fos en
negocis familiars. 

I en relació al sufragi? 
Coincidint amb el boom del turisme d’estiu, la tornada al
país de dones que havien marxat a treballar a França i
retornaven a Andorra per les noves oportunitats que aquest
oferia i la influència de les mestres sobretot del sistema
educatiu francès a Andorra sobre les noves generacions de
dones, entre altres motivacions, es va produir un moviment
essencialment de dones, amb el suport d’alguns homes,
amb l’objectiu de sol·licitar la igualtat amb els homes i
particularment el dret de sufragi. Però les dones
andorranes volien aconseguir, a més d’aquest, altres drets. 
Tot i que podien obrir un compte bancari sense la signatura
del marit, no podien fer tràmits a les institucions com

sol·licitar soles el permís d’obres al Comú per la casa o els
negocis propis de la dona, herència de la família. A més
només la pubilla de la Casa podia donar drets polítics de
la nacionalitat al marit estranger i als fills; si hi havia més
filles, ni els seus marits forans, ni els fills, no podien ser
andorrans de ple dret. 
La tornada de la pubilla Joaquima Calvó, casada amb un
francès, va desencadenar un moviment al país per obtenir
drets, que tenien les dones a França. Va obrir el bar-
restaurant Kima i va saber convocar altres dones per tirar
endavant aquesta reivindicació. De formació francesa i
amb propietats pròpies havia de delegar la seva
administració al seu marit, que no era andorrà. Va
contactar Angelina Mas, que també havia estudiat a
França, i les mestres i els mestres de l’ensenyament
francès, per posar fil a l’agulla i per a fer-ho possible, en
poc temps. Bones activistes, van aconseguir el suport de
gairebé 380 dones.
Hi havia igualment un petit moviment paral·lel, sense
relació amb el de les dones, format per homes fills de dona
andorrana no pubilla, que volien obtenir el dret de sufragi.
Disposaven del passaport andorrà per a traspassar
fronteres, però no tenien drets polítics fins a la 3a
generació. El Decret dels Delegats Permanents del 1958
reflectia l’interès en la conservació de les famílies de soca
i limitava la transmissió dels drets de nacionalitat
únicament a les pubilles.3 L’acord del Consell General del
29 de març del 1966 va concedir drets polítics als fills de
mare andorrana i de segona generació que hagués
conservat la nacionalitat i residís ininterrompudament al
país, però no era pas suficient. L’ex-Cap de Govern Marc
Forné explicava a la Universitat Catalana d’Estiu de Prada
que ni ell, ni Òscar Ribas no eren andorrans de ple dret, no
podien votar ni ser elegits, malgrat haver nascut a Andorra
i ser les nostres mares andorranes de molt llarga nissaga,

2. Els Delegats Permanents, “especialment delegats” pels Coprínceps el 1941
decreten la nul·litat del decret de 1933 instituint el sufragi universal als homes
i declaren vigents les normes electorals de 1866. Un decret dels Veguers el 1947
restableix el sufragi universal masculí. Vegeu cronologia en el llibre de Lídia
Armengol i Vila, p. 110-111.

3. Indicat per Maria Jesús Lluelles en el llibre  El segle xx. La modernització
d’Andorra, p.159.
4. Actes commemoratius a la xL UCE. 40 anys als Països Catalans: els principats
d’Andorra i Catalunya. 40 anys al Principat d’Andorra, article de Marc Forné i
Molné, publicat a  L’andorranitat. 21a Diada Andorrana a l’UCE el 2009, p. 229.



tots dos érem fills de pares immigrants catalans a
Andorra.4 No haurien pogut ser Cap de Govern, perquè la
nacionalitat plena només l’haurien assolit els seus nets, si
no hi hagués hagut un canvi en la legislació. En la visita del
Copríncep De Gaulle del 1967 es va fer palès que aquesta
iniciativa preocupava les institucions,5 com descriu l’ex-Cap
de Govern Òscar Ribas en les seves memòries, però cada
moviment anava pel seu costat, tot i que el problema de
cadascun tenia la mateixa arrel. 
Les dones varen prendre però la iniciativa perquè certament
constituïen la meitat de la població i portaven ja prop de 20
anys, des de la restitució del sufragi masculí el 1947, de
clara i inacceptable desigualtat respecte als homes.
L’accés majoritari a l’ensenyament, la presència de la
formació francesa, la formació superior espanyola, la
carretera cap a França amb connexió per autobús regular,
el treball temporal, la coneixença de la societat francesa i
els seus drets, van catapultar els esdeveniments a favor de
l’obtenció del sufragi de les dones. Elidà Amigó, llicenciada
en Filosofia i Lletres, va ser la intel·lectual divulgadora i
inspiradora teòrica amb els seus escrits.
Per tal de trobar arguments per convèncer als Consellers
generals per a elaborar una llei que fos aprovada pels
Coprínceps que permetés el canvi, s’anaven fent reunions
privades als domicilis, en estar prohibit el dret de reunió
pública fora de les èpoques electorals. La primera acció
fruit d’aquestes reunions va ser la petició d’autorització als
Comuns per a recollir signatures per a cursar un expedient
per a sol·licitar de les Autoritats Competents la facultat de
poder exercir els drets que comporta la ciutadania
andorrana plena. 
Un cop obtingudes les autoritzacions Comunals, es va
cursar la súplica a la persona del Síndic Procurador General
de les Valls al Consell General per a recollir signatures,
sol·licitada per les 7 dones, que eren una dona de cada
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Parròquia més una del Quart d’Escaldes, mostrant una
visió política avançada, ja que la població esdevindria
Parròquia el 1978.6 Fou demanada en l’ordre protocol·lari
per Concepció Naudí per Canillo, Angelina Mas de Pintat
per Encamp, Bonaventura Coma per Ordino, Maria Molné
per la Massana, Joaquima Calvó per Andorra, Montserrat
Jordana per Sant Julià de Lòria i Carmen Noguer per
Escaldes-Engordany.
Van entrar la sol·licitud el 30 d’abril del 1967, i el 18 de
maig del 1967 van ser autoritzades. Aleshores va
començar el procés de recollida per aconseguir dos
objectius: el dret de sufragi de la dona i el dret l’elegibilitat
de les dones, i indirectament els drets polítics dels fills de
les dones no pubilles. El moviment de les dones va absorbir
el dels homes, com no podia ser altrament, ja que els
permetria adquirir drets a través de la mare. 
Per a que fos possible el vot de les dones, el 15 de maig del
1968, en sintonia casual, o no, amb el moviment
internacional del conegut maig del 68 francès que havia
començat el 22 de març, es va lliurar la súplica al Consell
General amb 7 plecs amb 378 signants,7 de més de 25
anys, la majoria d’edat en aquell moment. Les sol·licitants
foren: Concepció Naudí per Canillo, Angelina Mas de Pintat
per Encamp, Bonaventura Coma per Ordino, Maria Molné
per la Massana, Joaquima Calvó per Andorra, igualment,
però amb Francesca Mandicó de Martí (mestra de l’escola
francesa, nascuda a Canillo) per Sant Julià de Lòria i Joana
Cerdà i Cabanes Vídua Pi (també mestra de l’escola
francesa) per Escaldes-Engordany. En la sol·licitud
s’argumentaven les raons per les quals la dona andorrana
havia de participar en la vida pública i política del país,
recordant la Declaració universal dels drets de l’home,
l’encíclica Pau a la Terra del Papa Joan xxIII i els textos
constitucionals dels països que havien incorporat la dona a
la vida pública en igualtat de deures i drets amb els homes.

5. Vegeu llibre Memòries, d’Òscar Ribas, p. 72 i següents.
6. L’any 2011 en la commemoració del 40è aniversari de l’obtenció del dret de
sufragi femení el Consell General va convidar a les dones que havien impulsat
la petició i es va editar un llibre amb els documents de les sol·licituds i un recull
de premsa de l’època. Havien signat 26 dones de Canillo, 50 d’Encamp, 8

d’Ordino, 8 de la Massana, 100 d’Andorra, 131 de Sant Julià de Lòria i 75
d’Escaldes-Engordany.
7. Es reprodueixen els plecs de signatures amb la llista de noms de les signants
en un annex. Extrets del llibre Només un primer pas, editat pel Consell General.
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Atès que no obtenien resposta per part del Consell General,
passat un any, el 30 d’abril del 1969 van entrar una petició
reclamant que la institució informés l’expedient en un
termini prudencial i el més breu possible per a poder ser
tramès a les MI Delegacions Permanents.
Finalment, la sol·licitud es va decretar el 4 de juliol del 1969
en 3 fases: informar favorablement que fos reconeguda a
la dona andorrana la facultat de votar, per 10 vots a favor,
8 en contra i 1 abstenció amb 5 absents; informar
desfavorablement  la petició a la facultat de ser elegides,
per 12 vots a favor, 6 en contra i una abstenció amb 5
absents; i trametre l’expedient als Delegats Permanents
dels Coprínceps amb els informes de les corporacions
locals i del Consell General. Per tant, el debat devia ser
renyit ja que el dret de vot es va guanyar per un sol vot a
favor i tot i així, 4 consellers generals, tot i pensant que les
dones havien de tenir dret a votar, no creien que poguessin
ser elegides. O almenys encara no.8  

El dret de sufragi femení actiu va arribar el 14 d’abril del
1970 atorgat pels Delegats Permanents, Henri Bouret i
Gregori Creus, representants dels Coprínceps, en el dit
Decret sobre els drets polítics de les dones andorranes,
que els hi havia proposat el Consell General. 
L’elegibilitat de les dones (sufragi passiu) va arribar el 24
de maig del 1973. Després de llarga deliberació, el Consell
General va aprovar una moció que havien presentat el 17
de maig dos Consellers generals que havien pogut ser
escollits després del decret de 1970: Òscar Ribas i Reig i
Jaume Bartumeu i Canturri. En aquell moment, Julià Reig i
Ribó i Marc Vila i Riba eren els Síndics i Ricard Fiter i
Vilajoana el Secretari general. El 5 de setembre del 1973,
els Delegats Permanents dels Coprínceps, Gregori Creus i
Robert Poujol, varen signar el decret en què atorgaven a les
dones andorranes la plenitud dels drets polítics.

La influència de l’ensenyament de l’Escola francesa
Antigament el Comú contractava un mestre o vicari per
vetllar per l’ensenyament dels infants a la seva parròquia i
en pagava les despeses, tot i que havia d’estar autoritzat
pel Consell General. El 1882, a sol·licitud de dos veïns de
Canillo, Nicolau Duedra i Pere Casal, va autoritzar una
escola per noies confiada a les religioses de la Sagrada
Família d’Urgell i seguidament es van obrir també escoles
a Andorra la Vella el 1883 i a Sant Julià de Lòria el 1887.
Els Serveis del Copríncep Francès considerant que els
ensenyaments del mestre, del vicari de la parròquia i de les
escoles congregacionals incrementaven la seva influència
sobre els infants, van voler introduir l’Ensenyament francès
a les Valls.9 A petició del Veguer Francès Charles Romeu, el
1862 ja s’havia establert la possibilitat de concedir dues
beques a l’any per a cobrir els estudis i l’estada de joves
andorrans a l’escola normal per a formació de mestres i
que retornessin a Andorra per obrir escola. Però els nois
cabalers un cop s’havien format no tornaven a Andorra.
Aleshores el Veguer Romeu va decidir que les borses
d’estudis es donessin a nois hereus que segur que
tornarien. I a petició dels andorrans perquè les noies també
podessin obtenir aquests ajuts el 1890, l’any següent es
van començar a formar les dues primeres. Amb les mestres
becàries, el 12 d’octubre del 1900 es va obrir la primera
escola a Sant Julià de Lòria amb la mestra Srta. Concepció
Huguet, i el mateix dia a Andorra la Vella amb la mestra
Srta. Pilar Maestre de Casa Nyerro (Mme. Dolsa). El 2 de
gener de 1901 es va obrir escola a Encamp amb el mestre
Sr. Benito Mas; el 1904, l’escola d’Escaldes amb el mestre
Sr. Areny i el 1913 la de Canillo amb la mestra Sra.
Concepció Naudí i Areny (Mme. Pla). El Decret de 18 de juny
de 1917, relatiu a les escoles franceses a Andorra signat
pel President de França va normalitzar legalment el seu

8. Els membres del Consell General la legislatura de 1968-1969 foren Francesc
Escudé, Síndic general; Eduard Rossell, Subsíndic; Marc Vila, Secretari; i els
Consellers generals següents: per Canillo, Jaume Bonell (Hostet), Benet Marquet
(Ton de Borró), Manuel Casas i Pueo (Rectó), Enric Naudí i Font (Peretol); per
Encamp: Antoni Pallé i Montellà, Enric París i Torres, Serafí Reig i Ribó, Josep Marsal
i Riba; per Ordino: Joan Vila i Cirici, Guillem Adellach i Baró, Josep Riba i Font, Joan
Bringué i Pons; per la Massana: Guillem Areny i Areny, Ramon Armengol i Mitjavila,

Josep Rossell i Parramon, Secondí Camp i Martí; per Andorra: Pere Canturri i Tomàs,
Jaume Casal i Vall, Estanislau Sangrà i Font, Càndid Riba i Coma; per Sant Julià de
Lòria: Enric Pol i Coma, Josep Mestres i Llorens, Bartumeu Riba i Tor, Joan Jordi i
Pujol.
Es conserven els Síndics i el Secretari, però 9 dels Consellers generals eren nous
respecte als de l’any 1967. Segons el Recull cronològic de patricis andorrans.
9. Segons indica Roser Bastida en el seu llibre 100 anys d’ensenyament a Andorra.
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funcionament. Després de l’obertura de noves classes a
l’escola d’Encamp el 1924 i a Escaldes el 1927 i reiterades
peticions dels Comuns per obrir escoles a la vall del Nord,
finalment es van obrir les escoles a Ordino i La Massana el
curs 1934-1935, amb la incorporació de dos nous mestres
andorrans, Simó Duró i Cabanes i Antoni Aleix, vint anys
després de Canillo.
A causa de l’augment de la influència francesa el bisbe
Guitart va obtenir del govern d’Espanya poder crear també
unes Escoles espanyoles a Andorra l’any 1930. 
El 1940 les Escoles franceses tenien 10 classes
distribuïdes en 7 centres amb 302 alumnes, amb els
mestres següents: Sra. Naudí de Pla, Sr. Casals, Srta. Gil,
Srta. Travesset, Srta. Jordana, Sr. Font, Sra. Jeanne Camp
de Moliné, Sr. M. Aleix, Sr. S. Duró, Sr. C. Rossell, Sra.
Mandicó de Martí, Sr. A. Aleix, Sra. Joana Cerdà de Pi i Srta.
Rauzi. D’aquests 14 mestres, 7 eren dones, de les quals 3
eren franceses, i les altres 4 andorranes van ser
promotores de la petició per al sufragi de les dones, i també
la muller d’un dels mestres andorrans. 
El 1953 tenien 420 alumnes d’un total de 874 amb les Escoles
espanyoles i les Escoles religioses, un 48%. El 1963, l’Escola
francesa ja tenia 976 alumnes d’un total de 1.661, un 58,5%.
El model escolar francès anava guanyant estudiants.  
Constatem que entre les signants hi consten dones que
havien cursat estudis a l’Escola francesa, i dones que
n’eren mestres, i coincidim amb les dades exposades en la
tesi doctoral de Claudine Tarrene i Fabresse a la Universitat
de Perpinyà, en què aquest fet va influir fortament en
l’entrada de les dones andorranes a la política.  La relació
dels andorrans i andorranes amb els territoris del nord va
ser intensa i va propiciar enllaços matrimonials amb
franceses i francesos, com ressenya Domènec Bascompte
en el seu article sobre Canillo a les Trobades Culturals
Pirinenques de Sureda el 2019.10

Maria Riba de Casa Victòria de Canillo havia obtingut una
beca de 300 francs per a roba i material el 1901 per a anar

a estudiar per mestra a l’Ecole primaire supérieure a
Besiers, juntament amb Mathilde Picart d’Encamp,11 però
tot i tenir la matrícula i l’estada assegurades, les despeses
derivades d’estar fora de casa no van poder ser assumides
per la família i va tornar a Canillo. Ella i la muller del seu fill
van ser dues de les signants de la petició. 
Una altra de les signants, Rosa Calvó i Torres de Casa
Jaumina de Prats (1905-1991) havia anat a classe de
Mme. Pla des de que va començar l’escola de Canillo el
1913; abans anava a l’Escola de les monges de la que deia
que només l’ensenyaven a portar una casa i a cosir i brodar.
Va cursar estudis a l’Escola francesa durant 3 anys, i
seguidament va marxar a treballar a Besiers amb la seva
germana Ventureta. Es va casar amb Antoni Font de Casa
Muxeró de Canillo i van anar a viure a Besiers, on la seva
filla Jacquelina Font i Calvó va estudiar a la mateixa escola
en què ho havia fet Mme. Pla anys enrera.
Concepció Naudí i Areny (1889-1988) va ser una les
becàries del Veguer Romeu, va anar al College de Besiers
a formar-se per a mestra i va retornar a Canillo a iniciar
l’escola francesa en aquesta parròquia. Tot i així li faltava
rebre oficialment l’autorització de Perpinyà. El pare de Rosa
Calvó, Bonaventura Calvó, que era Conseller general a la
Vall en aquell moment, li va dir a la Srta. Naudí que ho
preparés tot que ell personalment aniria a cercar
l’autorització a Perpinyà. I va marxar a peu cap allà, van
passar una setmana, dues setmanes, sense tenir notícies,
però al final va arribar a Canillo amb el document
d’autorització signat i es va poder començar el curs.
Concepció Naudí es va casar amb el mestre de l’escola
espanyola de Canillo Joan Pla i Armengol  i va exercir de
mestra durant 40 anys formant nois i noies de Canillo fins
la seva jubilació el 1953, dels quals alguns van aconseguir
ser mestres i professors de les Escoles franceses
d’Andorra. Va ser signant des de la primera petició. 

10. Domènec Bascompte i Grau en fa la relació al seu article a les Trobades
Culturals Pirinenques de Sureda (Rosselló).

11. Ludmilla Lacueva esmenta la beca al seu article sobre el Veguer Charles
Romeu als Papers de Recerca Històrica núm. 8.
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La influència de la Carretera General cap a França
Crida l’atenció que les parròquies de més pas situades al
llarg de la Carretera General 1 i 2 que enllacen amb
Espanya i França tinguin moltes més signants que les dues
situades a la Carretera General 3, sense sortida directa a
França. Tot i que pel port de Siguer hi havia la ruta habitual
per a desplaçar-s’hi a peu, i hi havia relació amb els
territoris veïns. 
El tàndem Arajol (conductor)-Cassany (cobrador) oferia la
ruta regular en autobús Ax les Termes- Hospitalet près
l’Andorre – Andorra des del 1945. El ferrocarril de
l’Hospitalet s’havia posat en servei el 1929.
El fet d’haver-hi cases fortes com Casa Rossell i Casa Areny-
Plandolit, que podien proporcionar feina als andorrans de
cases més modestes podia reduir la sortida cap a l’exterior.
A Canillo no hi havia cases fortes d’aquesta dimensió i, tot
i que les cases tenien propietats, hi havia tradició d’anar
temporalment a França almenys a la verema o a plegar
pomes per a completar l’economia familiar. En la memòria
oral, contava Denisa Font, signant, mestra i directora
jubilada de l’escola francesa de Canillo, que als anys 40 la
seva mare rememorava un any en què absolutament tot el
jovent de Canillo va anar a les vendèmies prop de Besiers.
I Pepito del Jep, del que la seva padrina havia sigut signant
de la petició i havia anat a treballar a França per poder
mantenir 3 fills petits després de quedar vídua, recorda
haver anat a plegar pomes als anys 50 amb una colla de
joves a Montauban (Tarn et Garonne).

Signatures a la parròquia de Canillo

Tot i que hi ha noms i cognoms que es repeteixen aparentment,
aquests corresponen a dones de Cases diferents. Hem pogut
identificar les 26 dones que van participar al plec de signatures
per Canillo presentat al Consell General el 1968. I també 4
signants més que, tot i ser originàries de Canillo, residien en
altres parròquies en aquelles dates.

La majoria (15) van signar amb la inicial del seu nom i el
cognom, altres amb el nom i el cognom (10), només una
va fer constar el cognom del marit, com van fer moltes
altres dones d’altres parròquies, i també 3 de les
canillenques que van signar a altres parròquies on residien. 
No s’ha trobat un perfil unificat pel que fa l’edat, atès que
varia entre 26 i 79 anys, però majoritàriament eren dones
de més de 40 anys d’edat (73%).12

Pel que fa a la relació amb la formació francesa, 3 eren
mestres de l’escola francesa, 3 eren mares amb fills
mestres, 2 eren germanes de mestres. La majoria de les
signants havien anat a classe amb Mme. Pla, o bé tenien
filles i fills que hi estudiaven. I algunes d’elles han tingut
filles i fills posteriorment que han esdevingut mestres de
l’Escola francesa.
Una gran part havien anat a treballar a França en períodes
de temps més o menys llargs.
Algunes d’elles eren amigues d’infantesa, d’edats similars.
A excepció de dues dones casades amb homes andorrans
que venien de fora, una de Puy-de-Dôme a França i l’altra
de les Ventoses-Lleida, totes eren nascudes a la parròquia
de Canillo.
Es podria pensar que les dones que no eren pubilla o les
mares que tenien filles i fills hereus eren les primeres
interessades en poder participar de la vida pública, atès
que el marit cap de Casa era qui votava, o per  donar
oportunitat de participació a les filles cabaleres, però a la
llista hi ha dones de tota tipologia padrines, mares, pubilles,
cabaleres, casades, solteres grans, vídues, ... i poques
dones joves.
El que constituïa un nexe de relació és que hi havia grups
afins de dones pertanyents a la mateixa família (padrines,
mares, germanes, amigues, cunyades, filles, mullers de
fills) i entorn familiar immediat, que compartien uns valors
i, per tant, amb interès conjunt per canviar i millorar la
societat del moment.13

12. Una dona de 26 anys, 3 entre 35 i 38 anys, 6 entre 41 i 48 anys, 11 entre
60 i 69 anys, 5 entre 71 i 79 anys. Una altra havia signat a Andorra (38 anys),
una a Sant Julià de Lòria (34 anys), i 2 havien signat a Escaldes-Engordany (28
i 33 anys). 

13. Les dones signants provenien de les cases següents: Jesuïta (4, mare, filla
pubilla, i 2 filles més a Escaldes), Tarrado (3, mare, filla i cunyada), Toni (2,
germanes, una a Andorra ), xixarró (2, germanes), Enraulat (2, sogra i jove),
Mangautxa (2, sogra i jove), Ton de Borró i Ros (2, germanes, una a Sant Julià),
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i Branqueta (soltera gran), Mora (pubilla mare de 2 fills), Jep  (cabalera mare de
2 filles i un fill), Call (pubilla mare de 2 filles i un fill hereu), Janet del Pui (cabalera
mare de fill hereu i filla), Esclopet (mare de 3 filles i un fill), Borró (mare de filla
pubilla), Puigcernal (mestra pubilla), Maistre (pubilla mare de 2 fills i una filla),
Potablanc Martí (cabalera mare de 2 fills i una filla), xicos Pacient (mare d’una

filla i un fill), Muxeró (cabalera mare d’una filla pubilla), Sinfreu (cabalera mare
d’un fill hereu i una filla) (1), tenint en compte el nom de la casa on s’havien
casat. Entre totes aquestes cases hi havia relacions familiars, d’amistat, de
veïnat, etc.
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El cens electoral de la parròquia de Canillo que l’any 1967
va ser de 128 homes amb dret a vot, l’any 1971 va passar
a ser de 266 entre homes i dones. Tenien doncs nou dret
a vot 122 dones, de 86 Cases, i 16 homes que, o bé havien
arribat als 25 anys, o bé eren fills de mare cabalera. El
canvi va ser substancial.
D’aquestes 122 dones censades, en van anar a votar 61
el 14 de desembre del 1971, més del doble de les 26
peticionàries. La diferència d’aquestes xifres s’explica per
diversos factors correctors. Entre ells els següents: 
- 3 van morir en el temps transcorregut entre la sol·licitud i
la primera votació.
- d’altres es trobaven fora del país per treball en aquell
moment,
- les que no van signar la petició per diverses raons però
van anar a votar,
- i les noies joves que havien arribat a l’edat de poder votar
i ho van fer.

Dones elegides de la parròquia de Canillo
En aplicació del dret d’elegibilitat la primera dona
candidata a Consellera de Comú, Carmen Torres i Vidal de
Cal Roc, el 1983 no va resultar ser elegida, però el 1988
Assumpció Torres i Rossell de Cal Toni va ser elegida Cònsol
menor entre 1988 i 1995. Seguidament han sigut elegides
Cònsol al Comú de Canillo: Bibiana Rossa i Torres, Cònsol
major (1996-1999 i 2000-2001), Patrícia Tourreau i Garal,
Cònsol menor (2001-2003), Mònica Bonell i Tuset, Cònsol
menor (2004-2007 i 2007-2011), Dolors Cabot i Vidal,
Cònsol menor (2011) i Cònsol major (des del 21-10-2011
fins al final d’any).
Les primeres dones elegides Conselleres generals van ser
Bibiana Rossa i Torres (Mangautxa) i Rosa Mari Mandicó i
Alcobé (Borró) l’any 1992, tot i que la primera va ser
nomenada Consellera de Benestar, Sanitat i Treball del
Govern (1992-1993). La segona va ser Ministra d’Educació,
Joventut i Esports del Govern durant l’any 1994. 
També han sigut escollides Conselleres generals: Lourdes
Font i Puigcernal (2005-2009), Celina Mandicó i Garcia
(2009-2011 i 2011-2015), Meritxell Palmitjavila i Naudi
(2015-2019), i Mònica Bonell i Tuset (2019-2023).

Han sigut elegides Subsíndiques: Mònica Bonell i Tuset
(2011-2015 i 2015-2019) i Meritxell Palmitjavila  i Naudí
(2019-2023).

Han sigut elegides Conselleres del Comú de Canillo Lourdes
Font i Puigcernal (1992-1995), Iolanda Naudí i Bermon
(1996-1999), Liliana Lamoroux i Rossell (1998-1999),
Patrícia Tourreau i Garal (2000-2003), Denisa Font i Torres
(2000-2003), Anna Maria Palmitjavila i Solé (2000-2003),
Dolors Cerqueda i Torres (2001-2003), Celina Mandicó i
Garcia (2004-2007 i 2008-2009), Sònia Font i Àlvarez
(2004-2007), Sandra Balcon i Torres (2004-2007 i 2012-
2015), Dolors Cabot i Vidal (2008-2011), Mª Lourdes
Borràs i Bosch (2008-2011), Raquel Puigcernal i Solé
(2008-2011), Cristina Gonzàlez i Mandicó (2008-2011),
Vanessa Casal i Àlvarez (2009-2011), Meritxell Alcobé i
Font (2012-2015), Marta Bonell i Tuset (2012-2015),
Simona Naudí i Ubach (2012-2015), Carina Ferron i Sansa
(2012-2015), Rosa Mari Mandicó i Alcobé (2015-2019),
Núria Mª Fernàndez i Alaix (2015-2019). Actualment en la
legislatura 2019-2023, 4 dones són Conselleres de Comú
Begoña Rubio i Manzano, Anna Palmitjavila i Martos,
Elisabeth Font i Àlvarez i Dolors Cabot i Vidal.

Conclusions
Els canvis de la societat andorrana tradicional en els
primers 50 anys del segle xx van fer evidents que calia
adaptar-se a la nova realitat, eliminant les desigualtats que
esdevenien insostenibles. 
Diversos factors van ajudar a la conscienciació i
mobilització de les dones pels seus drets. L’entorn i
particularment  l’evolució de la societat francesa del segle
xx, comparada amb l’espanyola, que vivia en un marc
democràtic i per tant de més llibertats, que no tenia l’altra.
L’ensenyament francès present a Andorra des de feia 67
anys, en el qual diverses andorranes exercien de mestres.
La comunicació directa i propera (diària) per carretera amb
França. La immigració temporal i habitual cap a França
cercant un treball que a l’Andorra d’aleshores era difícil de
trobar, especialment per la gent jove. La primera visita d’un
Copríncep francès a Andorra, realitzada pel president
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Charles de Gaulle l’octubre del 1967. Els moviments socials
de canvi de la societat en diferents països, representats
pels esdeveniments del maig del 68 a França, també hi van
contribuir. Així com l’accés a la formació en estudis
superiors de les dones i el treball fora de casa.
El tema del dret al vot de les dones andorranes és
important perquè constitueix un paràmetre més indicatiu
del fenomen de transformació de la societat andorrana cap
a una societat més igualitària i justa, més enllà d’una
simple qüestió de gènere. Mostra el conflicte obert en la
transformació de la societat andorrana als anys 60 del
segle xx, passant d’un model de societat encara tradicional

a un model de societat que busca concordança amb els
nous temps.    
Igualment com va passar el 1866 amb la incorporació a la
política dels Caps de Casa, l’obtenció del dret a vot de les
dones ha permès el desenvolupament econòmic i el
progrés social d’Andorra en el darrer quart de segle xx i
l’assoliment de nous llindars de desenvolupament.
La participació i implicació de les dones a nivell polític
després d’assolir el sufragi femení complet mostra com el
sentit comú i pragmàtic dels andorrans es va imposar un
cop més.

Fonts
Arxiu del Comú de la Parròquia de Canillo i Arxiu del Consell General. 

Fonts orals
Jacquelina Font i Calvó (Muxeró), Denisa Font i Torres (Puigcernal), Pepito Torres

i Babot (Jep), Meritxell Palmitjavila i Naudi (Martí), Lídia i Dolors Sansa i
Mandicó (Ros), Domènec Bascompte i Grau, Jaume Bartumeu i Cassany,
Josep Naudí i Naudí (Batista), Aurora Llorens i Pujol (Mandraga), Antoni Calvó
i Farré (Mora), Antoni Torres i Vidal (Roc), Casimir Arajol i Farràs, Simó Duró i
Coma (Ramonguem).
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ANNEX 

Plecs de signatures
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