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Presentació

Enguany ja hem travessat l’equador de la presència de la SAC, i per tant d’Andor -

ra, en la Universitat Catalana d’Estiu. Amb la signatura d’un conveni d’entrada al

patronat de l’UCE el juliol de 1988 en un desplaçament a Andorra a càrrec d’Enric

Cassasas, Salvador Alegret, Joan Becat i Joan Maluquer, es va iniciar la presèn-

cia d’Andorra l’UCE, en la vintena edició, dins una de les jornades especialitza-

des. I enguany, vint anys després, l’UCE compleix 40 anys i la Diada andorrana

enceta la 21a edició en aquest marc universitari, fòrum de reflexió i coneixement,

on acudim a aprendre i a donar-nos a conèixer.

La tercera diada, l’any 1990, va tractar de la identitat nacional. Era un moment d’e-

fervescència nacionalista a Europa, amb la independència de les repúbliques bàl-

tiques i la crisi que s’obria als Balcans. L’any 1994, la setena, es va tractar d’An-

dorra i la catalanitat, i va quedar palès que, malgrat que hi ha molts punts en comú

entre els dos territoris, els andorrans tenen peculiaritats que els diferencien.

Què és el que ha fet progressar Andorra des de la signatura dels Pareatges? El

manteniment de les seves institucions al llarg de segles? Els moviments migrato-

ris que han fet que durant generacions molts andorrans haguessin d’emigrar cap

a Espanya o França, però desitgessin guardar la seva nacionalitat per a genera-

cions posteriors? Que al llarg del segle xx molts ciutadans de fora d’Andorra esco-

llissin aquest país per construir-hi el propi futur i el col·lectiu?

Anys enrere la vida a Andorra no era gens fàcil, les condicions climàtiques i de

l’entorn i les maneres de guanyar-se la vida de les famílies, molt més dures, no

eren pas com el benestar de l’actualitat. 

El país està en una evolució dinàmica constant, la composició de la seva població

els darrers segles ha anat variant. El seu valor absolut és irrisori dins la globalitza-

ció del planeta però cada vivència és un cas especial i diferent dels altres.
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Sentir-se com a casa a Andorra no necessàriament, o bé únicament, implica estar

en possessió d’un document legal que ho testifiqui, sinó la coneixeça i l’estimació

cap al que t’envolta, que no té limitacions ni fronteres; el respecte al seu passat i

l’esforç propi i dels altres que ens ha de portar cap a un futur millor. El desconei-

xement crea incertesa i malfiança. Cadascú aporta el seu bagatge, forjat al país

des de sempre per via familiar, o bé amb vivències anteriors en altres llocs que

enriqueixen a tots perquè tots anem aprenent del contacte amb els altres. 

L’andorranitat, tema sobre el qual reflexionarem enguany, és un concepte eteri

que a vegades per evident no es valora suficientment; d’altres vegades se’l valora

potser en excés i s’oblida que els drets també generen obligacions.  

Per aquestes i d’altres raons aquest va ser el tema escollit en l’assemblea ordinà-

ria de socis després d’un ampli debat, i avui tenim la participació de 28 ponències,

entre presencials i llegides, que des dels diversos àmbits donaran a conèixer quin

pensament se’n té a hores d’ara. I deixem oberta l’oportunitat que qualsevol per-

sona pugui donar també la seva opinió en l’enquesta que es pot trobar a la pàgina

web i al bloc de la SAC fins a final de setembre.

Per poder dur a terme aquesta 21a Diada tenim el suport dels ponents que segui-

dament ens exposaran les seves ponències i a qui agraïm l’esforç per la seva pre-

paració i el seu desplaçament fins a Prada de Conflent; del ministeri del Portaveu

del Govern, de Desenvolupament Econòmic, Turisme, Cultura i Universitats, que,

d’una banda, ens ajuda en la logística de la diada mitjançant el departament de

Cultura, i de l’altra en l’organització general de l’UCE, a través del departament

d’Ensenyament Superior i que repercuteix en uns ajuts per a la inscripció a les

activitats de l’UCE per a estudiants d’Andorra (1 plaça) i per a estudiants del lecto-

rat del Govern d’Andorra a Praga, República Txeca (2 places); i a l’entitat bancà-

ria Andbanc, que ens ajuda en la publicació de les actes que es presenten en el

21è aniversari de la presència d’Andorra a la Universitat Catalana d’Estiu. Moltes

gràcies a tots ells per l’ajut i donem inici a la 21a Diada.
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