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“S’ha de limitar la població i
arribar a un acord amb la UE”

“Europa no ens pot donar cap
lliçó sobre qüestions socials”

“Espriu deia que Andorra és un
prodigi, gairebé un miracle”

“L’equilibri entre territori i nació
necessita adaptacions”

“La Constitució té recorregut;
25 anys és molt poc temps”

“No sabem mesurar prou bé el
pes que tenen els coprínceps”

La votació del 93
Recull d’imatges de la
jornada del referèndum

LA FAMÍLIA PINTAT a Sant Julià, on destaquen l’excap de Govern Josep Pintat i el seu fill Josep, més tard
cònsol i avui conseller general (esquerra). Al centre, a dalt, el cònsol major de la Massana, Josep Montané,
presideix la mesa electoral. A sota, Modest Baró, pare de l’actual cònsol, diposita el vot. A la dreta, un
elector surt de la cabina de votació, a la Massana.
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Els 25 anys de Constitució demostren que el text dissenyat
el 1993 ha estat un èxit que ha permès el desenvolupament
institucional, polític, econòmic i social sense grans fractures.

L’EXITÓS EMPELT
DE FEUDALISME A
LA MODERNITAT
ontesquieu va arribar a Andorra amb
300 anys de retard
per portar la separació de poders, però el seu desembarcament dins del text constitucional ha estat tan ben
dissenyat com la resta de la
Carta Magna. L’empelt d’un
sistema senyorial d’inspiració
feudal i en base al segle XIII
a un Estat de dret europeu de
finals del segle XX, no era
una tasca fàcil. Però els enginyers legals que van dissenyar els diferents articles van
assolir una fusió extraordinària. La prova més evident és
que compleix les noces de
plata sense que s’hagi produït cap corrent majoritari
que vulgui canviar alguns dels
preceptes.
L’elogi més evident que es
pot fer passa per constatar
com en dues dècades i mitja
ha servit tant per mantenir
el model econòmic anterior
al 1993 com per al nou sistema envers la transparència,
la col·laboració internacional
i l’obertura econòmica que
s’ha impulsat els darrers
anys.

M

!

La prova

NI ELS CONTRARIS
LA CRITIQUEN

La Constitució no va ser
aprovada per unanimitat
i aproximadament una
quarta part dels electors
s’hi van oposar. Destacats polítics fins i tot van
fer campanya pel ‘no’,
molts d’ells de forma soterrada. La Constitució,
però, ha acabat atraientlos a pràcticament tots i
avui en dia és gairebé
impossible trobar un polític que renegui del canvi
institucional. N’hi ha que
modificarien alguns dels
conceptes, però gairebé
cap hi renunciaria.

Les virtuts del text constitucional no es circumscriuen
a l’àmbit intern. Des de
l’aprovació s’han produït diferents aproximacions diplomàtiques d’altres
estats que volen conèixer els mecanismes utilitzats per garantir la cosobirania.
La fórmula andorrana ha estat present
als debats de territoris com ara Gibraltar
o l’Orient Mitjà, com
a sistema per solucionar un conflicte entre dos
estats que reclamen drets
sobre un mateix espai. Explicava Òscar Ribas que els britànics fins i tot havien arribat
a posar a la taula espanyola,
de forma extraoficial, la possibilitat d’arribar a un acord
sobre el Penyal partint del
model andorrà.
Les regles del joc marcades al text ens han de servir
per fer front al nou paradigma que va obrir la crisi i el
món globalitzat. Pràcticament
tots els vessants han fet un
salt gegantí els darrers 25
anys, tot i que sovint és im-

Gran Bretanya es va
interessar pel model
andorrà per si era útil
per aplicar a Gibraltar
El salt els últims 25
anys ha estat gegantí,
encara que sovint no
ens n’adonem
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Dia de la signatura del text constitucional per part dels membres de la comissió tripartida.

S’han superat greus
entrebancs, com són
la crisi, l’amenaça de
Sarkozy o el ‘cas BPA’

Foto de família dels membres de la constituent, el 2018.

possible de copsar pel brogit
del dia a dia. La modernització ha estat constant i ha estat possible gràcies a un
marc que permetia la transformació. No han estat anys
fàcils, especialment a partir
del 2008, quan de forma gairebé seguida es van ajuntar
la pitjor crisi de la història
moderna amb l’amenaça del
Copríncep francès de deixar
el càrrec si no s’anava cap a
la transparència i el cas BPA.

Un darrere l’altre, els obstacles s’han anat superant, no
sense pagar peatges, però
les estructures de l’Estat i la
ciutadania han demostrat tenir la maduresa per fer front
al propi destí.
La voluntat d’assumir els
reptes, interiors i exteriors,
des de la pròpia responsabilitat va ser el motor que va impulsar el cop de timó que va
derivar en la Constitució. El
nou canvi de paradigma que
ja s’està produint, lligat al
model econòmic i a la relació
amb Europa, requereix nous
esforços i consens. Perquè
només la unió de la majoria
de voluntats va fer possible
la Constitució, i aquest és un
repte que torna a estar damunt la taula.
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ABANS I ARA

MIQUEL ALEIX

ALBERT PUJAL

PERE ALTIMIR

FRANCESC BADIA

2018

BIBIANA ROSSA

MARIA REIG

MANEL PONS

ROBERT CASSANY

JEAN-YVES CAULLET

GUILLEM ARENY

DANIEL ARMENGOL

ISIDRE BARTUMEU
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ABANS I ARA

ENRIC CASADEVALL

ENRIC DOLSA

LADISLAU BARÓ

JAUME BARTUMEU

2018

FRANCESC ARENY

JOSEP GARRALLÀ

JOAN GABRIEL

JOAN MASSA

JORDI MAS

JOSEP ARENY

JOSEP CASAL

LLUÍS VIU
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ABANS I ARA

JOSEP MARIA BEAL

ROSA MARIA MANDICÓ

JOAN SANTAMARIA

ESTANISLAU SANGRÀ

2018

ALBERT PINTAT

JOSEP DALLERES

CANDID NAUDI

ALBERT GELABERT

JOSEP MARSAL

MIQUEL ALÍS

JORDI CINCA

OLGA ADELLACH
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ABANS I ARA

JOSEP MUNTANÉ

ÒSCAR RIBAS

RAMON CANUT

CARLES SANTACREU

2018

JORDI FARRÀS

TONI ARMENGOL

TONI MARTÍ

VENTURA ESPOT

PERE VILANOVA

XAVIER ESPOT

XAVIER JORDANA

ROSER BASTIDA
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SALUTACIÓ

EMMANUEL MACRON
Le président de la République Française Co-Prince d’Andorre
President de la República Francesa i Copríncep d’Andorra
n ce 14 mars 2018 je tenais à m’adresser à travers ce message à vous andorranes, andorrans ainsi qu’à tous ceux qui
ont choisi la Principauté d’Andorre comme terre d’accueil et
de vie.
Lorsqu’il y a 25 ans aujourd’hui, le peuple andorran a approuvé par
référendum à une très large majorité la première Constitution de la Principauté d’Andorre il témoignait de sa confiance en l’avenir de ce pays.
Cette Constitution, élaborée sous l’impulsion des co-princes et
du Conseil Général, permettait à la Principauté, après des siècles d’un
statut juridique incertain, de devenir un État de droit entièrement souverain.
La Charte Suprême permettait également à l’Andorre de mieux définir les droits et libertés des personnes, les compétences des co-princes, du Conseil Général, des paroisses, de la Justice, et enfin de créer
un Tribunal Constitutionnel.
Un quart de siècle plus tard, ces différentes institutions ont trouvé leur
place et les mécanismes mis au point par les constituants pour régler
leur fonctionnement, et les rapports entre elles ont démontré toute leur
efficacité.
Durant cette période l’Andorre a connu plusieurs co-princes, aussi
bien épiscopal que français, cinq chefs de gouvernement se sont succédé, et le Conseil Général a été renouvelé à plusieurs reprises sans
qu’aucuns de leurs responsables ne songent qu'à remettre en cause
les principes constitutionnels adoptés en 1993.
Beaucoup de chemin a été parcouru et aujourd’hui, grâce aux efforts de
tous, l’Andorre est un État reconnu par la communauté internationale
où elle prend toute la place qui lui revient.
Au plan international, l’Andorre a pris un certain nombre de responsabilités ou d’initiatives en matière d’éducation, de culture mais aussi
d’environnement que je veux saluer ici.
Au plan interne, la Pricipauté a engagé des réformes importantes en
matière de transparence financière et a su mettre en conformité ses règles fiscales avec les principes de l’Union Européenne et de l’OCDE.
Aujourd’hui, dans un monde sans cesse en évolution, l’Andorre a
pris l’initiative de se rapprocher de l’Union Européenne pour la négociation d’un accord d’association.
Ce pari de l’ouverture à l’Europe, contre la tentation du repli sur soi,
est l’affirmation, comme il y a 25 ans, de la confiance des andorrans
dans leur capacité à s’adapter afin d’assurer un avenir prospère aux générations futures.
Ce rapprochement avec l’Union Européenne permettra à l’économie
andorrane de s’ouvrir et d’accéder au marché intérieur que représente
l’Europe. Il donnera également la possibilité aux jeunes andorrans d’étudier, de travailler dans tout le territoire de l’Union Européenne.
Bien sûr, ce rapprochement suppose des adaptations du modèle
économique de la Principauté, mais il permettra à l’Andorra d’exploiter
totalement ses atouts géographiques, touristiques et économiques.
L’Andorre par sa géographie, son histoire, ses institutions est dans
l’Europe, c’est une évidence. Elle a tout à gagner dans ce rapprochement et vous pouvez compter sur mon entier soutien dans le processus de négociations en cours.
En ce jour de commémoration, j’invite l’ensemble des andorranes et
andorrans à réaffirmer la devise de la Principauté Virtus, Unita, Fortior,
car seules l’union et la courage permettront à la Principauté d’Andorre
d’affronter sans inquiétude les défis de ces nouveaux temps.

E

mb motiu d’aquest 14 de març del 2018, volia adreçar-me a vosaltres, andorranes i andorrans, així com a
tots els que heu escollit el Principat d’Andorra com a
terra d’acollida i de vida, mitjançant un missatge.
Ja fa 25 anys avui, el poble andorrà va demostrar la seva confiança en el futur del país quan va aprovar per referèndum, amb
una gran majoria, la primera Constitució del Principat d’Andorra.
Aquesta Constitució, elaborada sota l’impuls dels Coprínceps i
del Consell General, permetia a Andorra esdevenir un Estat de dret
totalment sobirà després de segles d’un estatut jurídic incert.
La Carta Magna permetia igualment a Andorra de definir millor
els drets i les llibertats de les persones, les competències dels coprínceps, del Consell General, del Govern, de les parròquies, de la
Justícia i finalment de crear un Tribunal Constitucional.
Un quart de segle més tard, aquestes diferents institucions
han trobat el seu lloc i els mecanismes desenvolupats pels constituents per adaptar el seu funcionament i les relacions entre elles
han demostrat tota la seva efectivitat.
Durant aquest període, Andorra ha conegut diversos coprínceps, tant l’episcopal com el francès, cinc caps de Govern s’han
succeït, i el Consell General ha estat renovat diverses vegades
sense que cap dels seus líders hagi qüestionat els principis constitucionals adoptats l’any 1993.
S’ha fet molt de camí i avui, gràcies als esforços de tots, Andorra és un Estat reconegut per la comunitat internacional on pren tot
ell lloc que li correspon.
En l’àmbit internacional, Andorra ha agafat un gran nombre de
responsabilitats o d’iniciatives en matèria d’educació, de cultura,
però també de medi ambient que vull remarcar aquí.
Pel que fa al país, el Principat ha assumit reformes importants
en matèria de transparència financera i ha sabut adaptar les seves normes fiscals amb els principis de la Unió Europea i de
l’OCDE.
Avui, en un món en constant canvi, Andorra ha pres la iniciativa
d’aproximar-se a la Unió Europea amb la negociació d’un acord
d’associació.
Aquesta aposta de l’obertura a Europa, contra la temptació
d’aïllar-se, és la confirmació, com fa 25 anys, de la confiança dels
andorrans en la seva capacitat d’adaptar-se a fi d’assegurar un futur pròsper a les generacions futures.
Aquesta aproximació amb la Unió Europea permetrà a l’economia andorrana d’obrir-se i d’accedir al mercat interior que representa Europa. Donarà igualment la possibilitat als joves andorrans
d’estudiar, de treballar a tot el territori de la Unió Europea. Per descomptat, aquest acord d’associació suposa adaptacions del model econòmic del Principat, però permetrà a Andorra aprofitar totalment els seus actius geogràfics, turístics i econòmics.
Andorra, per la seva geografia, la seva història i les seves institucions està dins d’Europa, és una evidència. Té tot a guanyar en
aquest acostament i podeu comptar amb tot el meu suport en el
procés de negociacions en curs.
En aquest dia de commemoració, invito totes les andorranes i
andorrans a reafirmar el lema del Principat Virtus, Unita, Fortior, ja
que únicament la unió i el coratge permetran al Principat d’Andorra
afrontar amb optimisme els reptes d’aquests nous temps.

A
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SALUTACIÓ

JOAN-ENRIC VIVES
Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra

JOIOSA FESTA
DEMOCRÀTICA

A

quest 14 de març s’escauen els 25 anys de la
Constitució del Principat d’Andorra, que va
donar un impuls molt gran al país i ens
va assentar amb decisió i responsabilitat en el concert de les nacions democràtiques. Quants canvis de llavors ençà. La Constitució andorrana és el text
legal on es plasmen els principis fonamentals sobre els quals descansa l’organització del nostre Estat de dret, els
límits i les facultats d’aquest Estat, així
com els deures i drets dels individus i
les institucions. És el text que regula
les institucions bàsiques del país, que
conté les normes fonamentals de pau
i convivència, i que ha de ser respectat
per qualsevol altra norma de rang inferior. Ja s’ha estudiat i posat en clar el
llarg i fecund recorregut que els Coprínceps i el Consell General, però també
els comuns i moltes altres institucions
i organitzacions andorranes van dur a
terme durant uns anys transcendentals per al nostre país. Finalment el poble andorrà, amb una participació del
75,74%, va expressar la seva acceptació de la Constitució amb el 74,19%
de vots afirmatius. Així fou aprovada
en el referèndum del 14 de març del
1993, ara fa 25 anys. Això avui és història, de la qual ens en podem sentir
ben orgullosos i satisfets.
És cert que el món està immers en
una profunda transformació dels seus
sistemes de valors, la societat ha globalitzat els seus comportaments, i
s’han produït canvis significatius en el
nostre país i a tot el món. Però això
ens ha de refermar en la nostra natural
vocació d’obertura europea i interna-

cional. És bo destacar que Andorra,
des que existeix, ha tingut una relació
europea clara, tal com el nostre himne
nacional ho proclama, quan es refereix
al fet que un dels grans pares d’Europa, l’emperador d’Occident Carlemany
(742-814), és el nostre pare. Tenim
arrels i tradicions molt antigues:
“Creient i lliure onze segles creient i
lliure vull ser; siguin els furs mos tutors i mos Prínceps defensors”, canta
amb goig vibrant el nostre himne nacional, amb lletra del Copríncep episcopal
Joan Benlloch.
Amb tot, cal prendre consciència
que aquests 25 anys no han passat
en va i ens sacsegen els nous reptes
que hem d’afrontar, que també són els
reptes d’Europa, a la qual ens sentim
ben units i formant-ne part. Es fa necessari treballar també des d’Andorra,
per un futur basat en la capacitat de
cooperar junts per superar recels,
menyspreus o divisions, afavorint sempre la pau i la comunió entre tots els
pobles del continent. I una concreció
hauria de ser aconseguir un bon acord
d’associació amb la Unió Europea, que
requereix una conscienciació general
de tots els estaments del Principat,

ENS SACSEGEN NOUS
REPTES QUE HEM
D’AFRONTAR, QUE
TAMBÉ SÓN D’EUROPA

com va passar amb la nostra Constitució del 1993. Cadascú al seu nivell,
amb responsabilitat respecte al tema
educatiu i cultural, a la redistribució
justa de la riquesa, al tema europeu i a
l’obertura econòmica, caldria aportar
propostes de futur i d’adaptació, consensuant posicions de país i d’interès
general.
En una societat lliure i plural sempre hi haurà legítimes diferències d’enfocament, però és fonamental que els
andorrans ens mantinguem units, mirant amb esperança i creativitat el futur del país i les adaptacions que caldrà realitzar. La nostra Constitució del
1993 ens assegura els valors de la llibertat, de la democràcia, de la justícia
social i també del reconeixement real i
efectiu dels drets de les persones i de
la seva dignitat. Per això la lletra i l’esperit constitucionals ens ajuden a encarar el futur amb confiança, rellançant
un nou humanisme amb models econòmics més inclusius i equitatius,
orientats no al gaudi d’uns pocs, sinó
al benefici de les persones i de tota la
societat. Sobretot hem de pensar més
en la joventut. Els joves no són pas el
futur, com sovint es diu, sinó que ja
són ells el present; són els que ja avui
amb els seus somnis i esperances,
amb les seves vides, estan forjant l'esperit andorrà i l’esperit europeu.
La celebració del vint-i-cinquè aniversari de la Constitució d’Andorra és
un gran motiu per a viure una joiosa
festa democràtica, que ens afermi en
el compromís de mantenir una convivència pacífica i una dedicació generosa vers el bé comú de tots els andorrans.
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SALUTACIÓ

VICENÇ MATEU
Síndic general

UNA ANDORRA PER A TOTHOM
rribem un any més
al 14 de març, una
data que ens brinda
l’oportunitat de reflexionar sobre el camí que hem
recorregut els andorrans des que
vam aprovar la Constitució. En
aquesta ocasió, celebrem el 25è
aniversari d’aquest text que, sense cap mena de dubte, va obrir
un nou horitzó per a Andorra.
Amb el referèndum de l’any
1993 culmina un procés de reforma de les institucions que s’havia iniciat molt abans. Els grans
canvis econòmics i socials que
havia viscut Andorra a partir de la
dècada del 1930 es van anar
consolidant durant la segona
meitat del segle i empenyien cap
a la modernització d’una estructura institucional que poc havia
variat en la història: dos Coprínceps sobirans i un Consell General que des de la seva creació al
segle XV (l’any vinent en celebrarem el 600è aniversari) ostentava la representació popular, amb
unes funcions diverses i no sempre ben delimitades.
La voluntat de reforma es va
fer palesa durant els anys 70 del
segle XX i, el 15 de gener del
1981, es creava per decret el
Consell Executiu, el primer govern d’Andorra. Si bé les aspiracions dels andorrans ja eren
aleshores més altes, la separació del poder legislatiu i el poder
executiu és, possiblement, un
pas decisiu cap a la redacció d’una Constitució del Principat que
hauria de dotar Andorra d’una
identitat jurídica clara.
La Constitució reconeix la so-

A

ÉS UNA CONSTITUCIÓ
CONTEMPORÀNIA, QUE
ES PREOCUPA PER LES
GENERACIONS FUTURES
birania del poble andorrà que,
ara fa vint-i-cinc anys, va decidir
prendre les regnes del seu futur.
Perquè sobirania és, per damunt
de tot, un exercici de responsabilitat. Això és vàlid per als poders

públics, ben definits per la Carta
Magna tal com pertoca en un Estat modern, democràtic i de Dret.
Però ho és sobretot per als ciutadans que, des dels àmbits respectius, contribueixen a dibuixar
l’Andorra d’avui i del demà.
Una Andorra que, gràcies a la
Constitució, s’obre al món i es
mostra decidida a participar, d’igual a igual, tot i que lògicament
en la mesura de les seves possibilitats, en les causes comunes
de la humanitat. La Constitució
del Principat d’Andorra és una
Constitució contemporània que, a
més de recollir els drets i llibertats dels ciutadans, es preocupa
per les generacions futures i manifesta el compromís amb el medi ambient.
Vivim en un país que és un miracle de saviesa històrica i un petit tresor entre muntanyes. Possiblement, un dels reptes més
importants que encarem en el
present és la gestió sostenible
dels nostres recursos (materials,
però també socials i de convivència), amb la voluntat de preservar
un benestar que no es mesura
només amb xifres. Per això és
necessari que siguem capaços,
tots plegats, d’alçar la mirada i
projectar-la més enllà de la immediatesa, per construir una Andorra que no deixi ningú enrere,
una Andorra per a tothom.
Amb l’orgull de poder celebrar
aquest vint-i-cinquè aniversari
des de la institució del Consell
General, òrgan representatiu del
poble andorrà, us desitjo a tots
una molt bona festa de la Constitució.
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SALUTACIÓ

ANTONI MARTÍ
Cap de Govern

25 ANYS DE SERVEI
AL POBLE ANDORRÀ
envolguts conciutadans,
Aquest 14 de
març fa 25 anys que
el poble andorrà va votar en referèndum la Constitució, que permetia a
Andorra esdevenir membre de ple
dret de la comunitat internacional.
La Constitució de 1993 és, sens
dubte, la fita més rellevant de la
nostra història recent. Però la realitat social, política i jurídica d’Andorra es remunta molts segles enrere.
Bona prova en serà la celebració,
l’any vinent, del 600 aniversari de la
creació del Consell de la Terra o els
740 i 730 anys, respectivament, de
la signatura dels Pariatges que es
compleixen aquest any.
És per això que la Constitució de
1993 s’ha de veure com un pas –decisiu, això sí– en la llarga evolució
del nostre país. El 14 de març de fa
25 anys, les andorranes i els andorrans van actualitzar les institucions
que ens havia llegat la història, van
culminar el camí cap a la plena sobirania popular i van clarificar la separació de poders. Fruit d’aquella decisió col·lectiva Andorra va trobar el
seu lloc al món, com testimonia l’entrada del nostre país a les Nacions
Unides i al Consell d’Europa.
Un quart de segle després, podem fer un balanç molt positiu de
l’etapa constitucional. Des d’aleshores, els andorrans han renovat
fins a set vegades el Consell General, amb les respectives majories
parlamentàries que han donat l’alternança a cinc governs diferents.

B

L’estabilitat i l’alternança d’aquests
25 anys demostren el bon funcionament de les nostres institucions.
A la vegada, dos coprínceps episcopals i cinc coprínceps francesos
s’han succeït des de l’aprovació de
la Constitució, contribuint –tots
ells– a donar continuïtat a les institucions andorranes i a impulsar l’evolució del nostre país mitjançant
les seves funcions d’arbitratge i moderació. Al meu entendre, l’últim
quart de segle també serveix per
demostrar l’encert de les andorranes i els andorrans en el moment
en què van apostar pel Coprincipat
parlamentari com a règim polític per
a l’Andorra moderna.
Més enllà de l’aspecte institucional, la Constitució i el seu desplegament també han contribuït a transformar la societat andorrana. En el
moment de la seva aprovació, fa 25
anys, les persones de nacionalitat
andorrana érem una minoria al nostre propi país. El text constitucional
i el subsegüent desenvolupament
legislatiu van obrir noves vies per a
l’accés a la nacionalitat i avui les
andorranes i els andorrans representem pràcticament la meitat de la
població del país, essent la comunitat més nombrosa. A la vegada, ja
en els darrers anys, l’extensió dels
drets econòmics a tota la població
ha obert la porta a una Andorra
més participativa i dinàmica.
Aquesta evolució demogràfica,
social i econòmica posa de manifest fins a quin punt l’etapa constitucional ha contribuït a continuar

LA CONSTITUCIÓ S’HA
DE VEURE COM UN PAS
DECISIU EN LA LLARGA
EVOLUCIÓ DEL PAÍS
fent d’Andorra un país integrador i
generador d’oportunitats per a les
seves ciutadanes i els seus ciutadans.
Evidentment –i afortunadament–
queda molt camí constitucional per
recórrer. La regulació de les mesures de conflicte col·lectiu i de l’acció
sindical i patronal –actualment a
tràmit al Consell General– n’és un
bon exemple. Però el camí constitucional no consisteix només a desplegar les previsions contingudes a
la Carta Magna de 1993, sinó també a seguir adaptant aquestes previsions a una realitat en transformació permanent.
Els 25 anys de la Constitució han
estat 25 anys de servei al poble andorrà. Un poble que el 14 de març
de 1993 es va dotar d’un instrument fonamental que li ha permès
avançar com a societat inclusiva,
moderna i plenament reconeguda
en el context internacional.
Aquells que hem tingut responsabilitats públiques al llarg d’aquest
quart de segle podem estar raonablement satisfets de l’evolució de
l’Andorra constitucional. Pertocarà
a les generacions més joves afegir
noves pàgines a aquesta història
apassionant.
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ENTREVISTA

ÒSCAR RIBAS REIG va ser el primer cap de Govern, el 1982, i ho va ser tres cops

més, entre els quals l’últim mandat preconstitucional i el primer postconstitucional

S’HA DE LIMITAR LA POBLACIÓ I
ARRIBAR A UN ACORD AMB LA UE
a visió d’Òscar Ribas és a mitjà i a
llarg termini i considera que un dels grans problemes és la incapacitat perquè
Andorra
dissenyi
polítiques que vagin més enllà d’un simple mandat. Alerta que no es pot créixer fins a
l’infinit.

L

Per què va tardar tant a arribar la Constitució? Andorra
passa de ser una economia
agrícola i ramadera a una de
turisme, comerç i serveis als
anys cinquanta.
Jo trobo més estrany que no
s’hagin fet grans reformes
econòmiques i socials en els
25 anys des de l’aprovació
de la Constitució que no pas
que en passessin quaranta
fins arribar a la Carta Magna.
Perquè l’evolució en la segona meitat del segle XX és progressiva i fins a final dels setanta no es comença a
plantejar tímidament la necessitat de canviar de model.
FINS A FINAL
Entre la segona meitat dels
DELS SETANTA NO
setanta i els noranta aquest
sentiment evoluciona i esdeES PLANTEJA EL
vé majoritari. Els canvis ja haCANVI DE MODEL
vien començat a final de la
dècada del 1970 amb la memòria entregada dels Coprínceps per a la creació del pri- L’executiu, que jo vaig presimer
Govern
d’Andorra. dir, va arribar el 1982. Vull dir

Jurament com a
cap de Govern
el 1994.

que un canvi d'aquest tipus acord amb Europa que no pas
després de 700 anys reque- el temps que vam tardar a asreix una evolució i passos in- solir la Carta Magna.
termedis.
I hi ha gent que, en canvi, s’hi
Però hi havia gent que l’hau- oposava. El vint-i-cinc per
ria preferit força abans.
cent dels electors hi van voHi havia un debat sobre si tar en contra. Com explicaria
arribàvem a la Constitució per aquest rebuig quan semblava
la via revolucionària o per l’e- clar que mantenir el model
volutiva. Eren opinions. Però semifeudal era insostenible
jo reitero que és més signifi- en l’última dècada del segle
catiu que 25 anys després de XX?
la Constitució no tinguem un Respondré amb una altra pre-
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gunta. Per què s’oposen ara a
un acord d’associació amb la
Unió Europea? Són sempre
els mateixos. Vull suposar
que el seu esperit conservador no els permet veure la
conveniència d’alguns canvis.

Discurs de
l’entrada a
l’ONU el juliol
del 1993.

Quin balanç fa dels 25 anys
des que es va aprovar la
Constitució?
Bo. S’ha crescut econòmicament i socialment...
Però?
No parar de créixer és per a
mi un problema. Ho estem notant en la pèrdua de qualitat
de vida. Ens podem plantejar
ser un Hong Kong amb tres
milions d’habitants, però això
tindria un cost molt alt en
l’àmbit mediambiental, social i
territorial. Potser el país generarà més riquesa però viurem
molt pitjor. Jo no ho vull. És,
per a mi, el problema clau del
futur.

CREC QUE
L’ESPERIT ÉS QUE
JA HO ARREGLARÀ
QUI VINGUI

Com s’ha d’establir aquest límit?
S’ha de consensuar i establir
sobre la base del diàleg perquè és un tema d’Estat, del
model d’Estat i del país que
volem per al futur. Ens trobem
en un moment similar al
d’anys abans de la Constitució, quan es va fer una reflexió

generalitzada davant l’evidència que calia un canvi de paradigma. Avui necessitem un
nou canvi de paradigma i no
veig que l’opinió pública estigui per aquesta línia. L’esperit
és pensar que ja ho solucionarà qui vingui.
Bàsicament, el que s’està
buscant després de la crisi
no és reformar i créixer?
Hem entrat en una dinàmica
en la qual el creixement ha fet
que els nostres joves estiguin
més formats, però al mateix
temps la nostra economia genera molts llocs de treball
qualificats. Necessitem gent
per al comerç, per a l’hoteleria, per als serveis turístics...
La conclusió és que estem formant gent molt preparada perquè la gran majoria acabi marxant a treballar a fora i al
mateix temps importem constantment mà d’obra que està
poc qualificada. Tenim gent de
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talent que ja està treballant al
Japó o als Estats Units. Al final, la gent formada ha d’anar
treballar a la Funció Pública
davant de la manca de sectors que els proporcionin una
sortida professional.
Difícilment hi ha perspectiva
que això canviï perquè l’obertura econòmica no ha portat
de moment l'arribada d'altres
sectors.
S’ha de plantejar políticament.
Andorra té un territori, una població i unes característiques
com a Estat que són diferents
a tota la resta. On som i cap a
on volem anar és el més important. Fa molts anys que paguem el preu del curtterminisme amb projectes que mai
van més enllà d’un sol mandat. Per fer reformes profundes en els temes on són necessàries s’ha de tenir la
capacitat de pensar a mitjà i
llarg termini. I el que no po-

Jurament com a
ambaixador davant de
la Unió Europea.

FA MOLTS ANYS
QUE PAGUEM
EL PREU DEL
CURTTERMINISME

dem fer mai és anar copiant
els models que utilitzen els
grans països per donar respostes a les seves necessitats, perquè molt sovint la solució en un microestat és
diametralment oposada. Si no

ens adonem amb celeritat d’aquesta realitat en un futur no
gaire llunyà tindrem problemes
molt forts.
Tres o quatre mesures per donar viabilitat a mitjà o llarg
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Presentació
d’un llibre
amb els
articles
sobre
política.

INTERNAMENT
NO PAREM DE
QÜESTIONAR-NOS
EL SISTEMA
termini?
Fonamental: control del creixement. Podem discutir quin
és el límit.
Quina més?
Cap més. Aquesta és la base
a partir de la qual s’ha de planificar. El creixement infinit no
és sostenible. Sense aquesta
voluntat... malament.

segle d’estar en vigor la
Constitució?
Quina percepció té respecte A l'exterior ens veuen molt poa la visió d’Andorra que tenen sitivament. Formo part del
a fora després d’un quart de club de Madrid del qual no-

més són membres els excaps
d’Estat i de Govern de països
democràtics i tots admiren el
sistema constitucional andorrà. Internament no parem de

qüestionar-nos el sistema, el
Coprincipat, la figura d’un cap
d’Estat bisbe... mentre que a
fora consideren que som un
model.

26 fotos andorra la vella F:Layout 2

07/03/2018

17:09

Página 1

26

LA VOTACIÓ DEL 93

2018

EL REFERÈNDUM ES
VA VIURE en un ambient festiu. A dalt,
dos electors mostren
orgullosos la papereta del ‘sí’ mentre esperen el torn per
votar. A l’esquerra,
el cònsol major de la
capital, Lluís Viu, presideix la mesa sota
l’atenta mirada dels
consellers i dels periodistes. A baix,
dos moments de la
jornada electoral,
que va aplegar grans
i petits.
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ENTREVISTA

MARC FORNÉ Va ser elegit conseller general el 1993 per l’aleshores jove Partit

Liberal. L’any següent va esdevenir cap de Govern, càrrec que ocuparia fins al 2005

EUROPA NO ENS POT DONAR CAP
LLIÇÓ SOBRE QÜESTIONS SOCIALS
uina valoració global faria d’aquests
25 anys?
El més fonamental que ha
aportat la Constitució ha estat
la capacitat del país per dotarse d’un autogovern total, de
manera que el parlament ha
pogut esdevenir un autèntic
parlament i no un parlamentet
com era abans. Quan es fa la
Constitució, el poder total i absolut el tenen els Coprínceps.
A partir del 1993 ja no és així.
Això no vol dir que el desplegament constitucional hagi estat l’òptim.

Q

En quins aspectes creu que
ha fallat?
Bé, no hem d’oblidar que Andorra és, en dimensions, equivalent a una comarca catalana. I tenim set comuns, que
els hem de tenir perquè els
comuns són anteriors a tot,
ESTEM VIVINT UN
però també tenim totes les
DECANTAMENT
institucions pròpies d’un país.
Potser l’Estat s’hauria d’esforEXCESSIU CAP A
çar més en la simplificació de
ESPANYA
moltes institucions i de molts
tràmits que han anat creixent
de forma exagerada.
tucions del país potser caldria
revisar-ho. Hauríem de fer una
Potser caldria reformar el reflexió sobre si el Principat
text en aquest sentit?
pot suportar durant molt de
Sí, i entenc que és complicat, temps un creixement de l’adperò tot el referent a les com- ministració com el que hi ha
petències entre totes les insti- hagut els últims anys. I em re-

Jurament com a
cap de Govern
el desembre del 1994.

fereixo a totes i cadascuna de
les administracions. Això és
una idea de base per començar a parlar de modificacions.

d’un ajuntament als països
veïns. I hi ha una sèrie de
qüestions competencials que
no es podrien tocar, perquè
responen a la mateixa realitat
En tot cas, seria difícil redefi- institucional del país.
nir, per exemple, el paper dels
comuns.
Com veu la relació amb els
Sí, perquè sempre hi ha hagut països veïns al llarg de tots
molta tensió territorial i admi- aquests anys?
nistrativa entre Govern i co- Crec que estem vivint un demuns, i encara es fa palesa cantament excessiu cap a Esavui dia. Els comuns gaudei- panya. No només pel que fa a
xen d’unes competències que relacions bilaterals, sinó en
van molt més enllà que les coses tan simples com en de-
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manda d’assessorament extern. França ha quedat pràcticament arraconada i crec que
no hauria de ser així. Però
d’això la culpa la tenim una
mica tots, perquè voldria saber quanta gent avui dia a Andorra parla francès.
També hi ha hagut episodis
com el tancament del consolat gal...
Des del meu punt de vista, és
lamentable que hagi tancat el
consolat de França, sobretot
tenint en compte que a part
de la qüestió de la carretera
d’accés a Andorra, en la resta
de coses França sempre havia
tingut una actitud cap al nostre país una mica paternalista, però en tot cas positiva
per als ciutadans. Perquè de
la mateixa manera que avui
dia hi podria haver cirurgians
andorrans treballant a Barcelona, que no hi són, a França
n’hi ha uns quants. I no tenen

MENTRE ANDORRA
AVANÇAVA
ALGUNS VEÏNS
RETROCEDIEN
cap limitació. Actualment, insisteixo, ens estem decantant molt cap al sud, sobretot
cap al centre del sud, i d’una
forma que a Andorra no ens
interessa de cap manera.
S’està perdent l’equilibri entre França i Espanya.
Jornada del
segon jurament
com a cap de
Govern, el 1997.

S’ha criticat força que les
qüestions més socials de la
Constitució pràcticament no
s’han desenvolupat. Què en
pensa?
És cert que tot el capítol so-
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cial està encara per regular.
Però també cal dir una cosa:
el país ha avançat més del
que pretenen haver avançat
d’altres. Mentre Andorra avançava alguns veïns nostres retrocedien. I Europa en el seu
conjunt, el gran continent dels
valors i dels drets humans,
quins drets ha aplicat per
exemple amb els refugiats de
Síria? Cap ni un. Per tant, no
ens poden donar cap lliçó sobre qüestions socials o de
drets fonamentals.
I com valora l’actual procés
d’acostament a Europa?
Evidentment crec que és necessari, però no es porta adequadament. I les circumstàncies també han canviat,
perquè l’Europa que tenim
avui dia no és la que hi havia
fa deu anys. És clar que el futur del país passa per Europa,
però nosaltres, malgrat estar
al continent europeu, i de fet

Al costat de
Chirac i Clinton
en una trobada
a l’ONU.

com a Estat hi som abans que
ningú, no som a Europa pròpiament dita. I cal veure quin
exemple ens dona la UE: en
política exterior? Cap. En política militar? Cap. En política
econòmica? Tampoc. Uns pre-

L’ACORD AMB LA UE
NO HA DE SER
SIGNAR EL QUE ENS
DIGUIN I CALLAR

tenen que el tabac a Andorra
s’haurà de vendre al mateix
preu que a França. Però si la
resta de països no són capaços de posar-se d’acord ni tan
sols amb l’IVA, que és la cosa
més elemental! Per tant, acos-
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tament a Europa, sí, però no a
qualsevol preu. L’acord d’associació no ha de ser signar
el que ens diguin i callar. Tenim una personalitat, petita,
però l’hem de defensar.
Creu que les negociacions
arribaran a bon port?
Espero que se’n surtin, però
cal deixar clar que a Europa
no manen els polítics, manen
els funcionaris, els buròcrates. I això no és bo, aquest no
hauria de ser el model per a
Andorra i jo no el vull. I, d’altra
banda, aquí només es parla
del tema del tabac. Què passa amb la resta de qüestions? Els partits de l’oposició, de fet, estan denunciant
una important manca de L’obertura econòmica, tal com
transparència i d’informació l’han plantejada, de moment
només ha servit en una cosa
per part del Govern.
molt evident: els professioPel que fa a l’economia, s’ha nals liberals de fora d’Andorra
evolucionat cap a un model poden venir a treballar al país
sense cap limitació o amb
d’obertura. Què n’opina?

Imposició d’una
condecoració
espanyola,
el 2010.

molt poques limitacions. Al
contrari no és així. Per tant, la
reciprocitat no existeix. Aquesta obertura econòmica, en un
futur potser sí, però ara com
ara no està aportant res de
positiu.

Quan vostè va arribar al Govern la Constitució tenia encara poc recorregut. Això va
suposar moltes dificultats?
No tantes com es podia pensar, perquè també s’ha de recordar que quan vaig ser no-
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En l’últim
congrés
liberal el 2017.

menat cap de Govern, a final
de l’any 1994, ja hi havia una
gran quantitat de lleis desplegades arran de la Constitució,
de manera que la tasca legislativa fonamental ja estava feta. I cal ressaltar que aquestes lleis es van aprovar per
unanimitat, amb un ampli
consens polític. Un consens
que, quan es va iniciar tot el
procés constituent, no estava
en absolut clar que acabés
sent-hi.
Hi havia moltes reticències?
Com sempre passa en
aquest tipus de situacions
polítiques, hi havia gent partidària de la Constitució i d’altra que no ho era tant. Per això calia fer molta pedagogia
entre la població. I haig de dir
que jo vaig defensar el text en
una reunió de poble a Andorra
la Vella, amb el meu germà i
el meu pare.
Creu que la reforma de les
institucions de final dels

VAIG ARRIBAR AL
GOVERN AMB
MOLTES LLEIS JA
DESPLEGADES
anys 70 podria haver desembocat en una Carta Magna?
Potser si s’hagués seguit fil
per randa el que es plantejava amb la reforma de les institucions, especialment des
del Consell General, potser sí
que s’hauria arribat a un model similar a una Constitució.
La reformeta, com es coneix
popularment, no va passar
d’aquí, i per tant la Constitució va arribar en el moment
que havia d’arribar. Per què?
Perquè la mateixa reformeta
deixava entreveure els propis
límits que tenia, que eren
enormes. No es podia imaginar un país com Andorra governat des de París i des de
la Seu d’Urgell. No era lògic i
els Coprínceps ho sabien.
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LA VOTACIÓ DEL 93

2018

A DALT, L’ALESHORES CONSELLERA AL COMÚ
de Canillo, Bibiana Rossa, es prepara per votar.
A baix, un nen diposita el sufragi del seu pare.
A sota, una dona en el moment d’exercir el
dret a vot. A la dreta, dos dels electors abandonen les cabines de votació acompanyats de
dos infants.
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ENTREVISTA

ALBERT PINTAT SANTOLÀRIA va ser cap de Govern entre el 2001 i el 2005 i una

peça clau perquè, després de l’avís de Nicolas Sarkozy, s’anés cap a la transparència

ESPRIU DEIA QUE ANDORRA ÉS
UN PRODIGI, GAIREBÉ UN MIRACLE
lbert Pintat es mostra com un apassionat de la Constitució perquè considera que va
ser una eina molt ben treballada. L’excap de Govern es
desfà en elogis perquè considera que no era tan evident
trobar un instrument molt precís per aconseguit fer el trànsit d’un sistema semifeudal a
una democràcia constitucional. I fer-ho mantenint les especificitats fonamentals de
les institucions amb més de
700 anys d’existència.

A

Quines creu que són les principals aportacions que ha fet
el text constitucional quan
s’analitza amb una perspectiva de 25 anys?
Els resumiré. Considero que
els factors més transcendents han estat l’aportació de
solidesa jurídica, una personalitat internacional inqüestionable i una evident clarificació
de responsabilitats en la conducta dels afers públics. Són
una sèrie de factors aportats
importantíssims.

què és un reflex de com ha
canviat el país amb la Constitució. Les millores són constatables en altres camps. En el
de la Seguretat Social, en els
serveis públics, l’administració de justícia, els serveis sanitaris, la policia, bombers...

EL DIA A DIA NO
ENS DEIXA VEURE
LA MAGNITUD
DELS CANVIS

paradigmàtic és l’evolució de
les comunicacions. La transformació en les nostres comunicacions en l’últim quart de
segle és absoluta. Tot ha fet
un salt enorme i facilitat de
comunicacions.

I l’aportació des del vessant
social?
La millora a nivell social és
molt àmplia. Un exemple pot
ser com ha evolucionat l’economia els últims 25 anys, per-

De forma global s’entén...
Tot en general ha fet un gran
salt. La quotidianitat ens porta que no valorem prou bé la
forma com han evolucionat les
coses. Les veiem cada dia i

no els donem importància, però si fóssim capaços de mirar
amb una perspectiva de 25
anys enrere ens adonaríem
que el canvi és enorme. Un
punt que trobo especialment

Quin era el repte que creu
que tenia la Constitució i que
ha assolit plenament?
La transformació més gran
que havia de fer la Constitució
era un repte de grans dimensions. La fita era fer un empelt

Jurament com
a ambaixador
d’Exteriors,
el 1997.
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d’una realitat institucional que
provenia del segle XIII i trasplantar-la a finals del segle XX.
Era una idea que tenia una
gran complexitat, però es va
acabar emmotllant amb una
eficiència remarcable.
Jurament com a
cap de Govern, el 2005.

Empelt, no se m’havia acudit?
Cal contemplar amb amplitud
de mires que s’ha agafat el
Coprincipat, el concepte de
senyors, el Consell de la Terra
i tot un sistema institucional
amb 700 anys de vida, i s’ha
barrejat amb la sobirania popular, la separació de poders i
el concepte actual de democràcia.
Poc a retreure?
Un gran èxit, perquè es va crear una eina gairebé perfecta i
per ensamblar els dos mons.
Si té algun problema és perquè els que l’hem fet anar i
els que la fan anar potser no
sabem fer-ho prou bé.

ES VA FER UN
EMPELT ENTRE UN
MODEL DEL SEGLE
XIII I L’ACTUALITAT

Alguna mancança hi trobarà?
Potser l’aspecte que no s’ha
desenvolupat prou bé és el
relacionat amb els comuns.
Segurament però no hem
sabut com solucionar-ho fins
ara.

Quan es va aprovar el text el
1993 s’esperava aquesta
evolució o en visualitzava una
altra?
Sincerament. Em pensava que
aniria pitjor. Estic sorprès també per l’acceptació internacio-
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nal un cop ara hem pogut
comprovar com és d’inhòspit
l’escenari en què es mouen
els petits països. Tenim les
administracions dels països
grans en contra, tot i que afortunadament els polítics d’altres estats sí que ens tenen
simpatia. Hem de recordar
que els padrins de la Constitució són François Mitterrand i
Felipe González, dos homes
de prestigi i molt respectats.
Per cert, puc citar François Luchaire?
Només faltaria.
Soc un gran admirador de
François Luchaire, gran coneixedor d’Andorra i que va participar en el procés previ a la
Constitució, deia que s’havia
fet una eina jurídica molt ben
estructurada i que funcionava
amb eficàcia.
Pot continuar citant...
Doncs també citaré Salvador

En les eleccions
del 2009, quan ja
havia renunciat a
ser candidat.

MITTERRAND I
GONZÁLEZ SÓN
ELS DOS PADRINS
D’HONOR
Espriu, que era un gran amic
d’Andorra. Espriu es preguntava “què és Andorra?” i ell
mateix responia que “Andorra
és un rar prodigi, gairebé un
miracle”.
Brillant...
Quan un mira la història i els
segles de guerres constants
es pot dir que la continuïtat
d’Andorra és un miracle. Fins
i tot amb tants segles amb
els borbons governant a França i Espanya perquè en qual-
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sevol moment haurien pogut
fer un intercanvi i que Espanya
es quedés Andorra i França la
Vall d’Aran. En alguns moments es va especular amb
aquesta possibilitat. Moltes
vegades hem estat protegits
per la divina providència.
Hi hauria algun tema de la
Constitució que reformaria o
que creu que ha arribat el moment d’actualitzar?
No crec que hi hagi res a canviar, perquè encara no li hem
tret tot el suc. Em dona la sensació que el redactat, tal com
està, pot donar encara molt
més de si.
No la tocaria?
No en tocaria res, i hauríem de
partir de la base que només
s’hauria de modificar en temes on hi hagi un gran consens al darrere.

tot satisfeta.
Els andorrans autèntics, i amb
això vull dir els que tenen un
sentiment d’andorranitat autèntic, n’han d’estar satisfets.
Després sempre hi ha gent
Hi ha gent que no n’està del que està permanentment enfa-

Trobada
recent de
membres de
la constituent.

HI HA GENT QUE
ESTÀ SEMPRE
ENFADADA AMB
EL PLANETA

dada amb el planeta i per als
quals la culpa de tot sempre la
tenen els altres. Tenim a les
mans una peça extraordinària
que ens ha permès fer un giravolt de 180 graus i de la qual
n’hem d’estar orgullosos.
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LA VOTACIÓ DEL 93

ELS CENTRES DE VOTACIÓ
van congregar un bon nombre
d’electors, com es pot apreciar a la imatge del costat. A
baix a l’esquerra, un moment
del recompte de sufragis. A la
dreta, l’aleshores cònsol major d’Escaldes-Engordany, Jacint Casal, somriu darrere la
mesa electoral mentre un nen
es disposa a deixar el vot del
seu pare.

2018

“
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ENTREVISTA

JAUME BARTUMEU Amb una àmplia trajectòria, ha estat ministre amb Òscar Ribas

(1990-1992) conseller general en sis legislatures i cap de Govern entre 2009 i 2011

L’EQUILIBRI ENTRE TERRITORI I
NACIÓ NECESSITA ADAPTACIONS
Com a conseller
el 1994, amb
parlamentaris de
Nova Democràcia.

s podria concebre
l’evolució del país
en aquests 25 anys
sense Constitució?
La Constitució era més que
necessària i per això la vam
treballar, la vam defensar i la
vam aconseguir. L’evolució
dels últims anys, i sobretot
des del 2007-2008 fins avui,
ens demostra que sense la
Carta Magna, avui dia estaríem en una situació molt complicada.

E

En quin sentit?
Sense la Constitució, Andorra
no hauria aguantat diverses
embranzides internacionals,
com la qüestió de la llista negra de paradisos fiscals, el fet
d’haver homologat l’activitat
financera, d’anar cap a la
transparència, de començar
amb l’intercanvi d’informació
fiscal a la demanda l’any
2009... o la gestió de la crisi
d’una entitat financera el
2015, sense l’acord monetari
que vam negociar el 2010 i
que es va signar el 2011 amb
la UE, tampoc s’hauria suportat. I evidentment sense la
Constitució no es podien negociar aquestes qüestions,
perquè calia passar per la via
constitucional i ser un Estat
reconegut per la comunitat internacional.

SENSE LA CARTA
MAGNA ESTARÍEM
EN UNA SITUACIÓ
MOLT COMPLICADA
La reforma del 1981 hauria
pogut desembocar en una
Constitució?
Si es mira en perspectiva històrica, crec que no. En primer
lloc perquè els coprínceps no

estaven per la labor. I jo diria
que les forces polítiques andorranes estàvem també en una
fase massa incipient per poder plantejar un debat com el
que es va plantejar a partir del
1990, amb la crisi de Govern.
Quins factors van propiciar el
procés constituent?
En primer lloc, una confluència
dels dos coprínceps. Durant
anys es deia, i s’ha deixat assentat com un principi, que el
Copríncep episcopal Joan Mar-

tí volia avançar en el procés, i
que en canvi als coprínceps
francesos successius els havia costat d’entrar en aquesta
dinàmica. Però el que és indiscutible és que a partir del
1986 el Copríncep Mitterrand
decideix empènyer en aquesta
direcció. I el 1990 això ja queda absolutament demostrat,
quan després d’una dissolució sobtada, el nou Consell
General es declara constituent. Això, 10 anys abans no
era políticament possible.
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Hi havia prou consens?
Més que un consens, hi havia
un acord polític, una coincidència de voluntats al Consell
General. Els uns i els altres
ens adonàvem que no podíem
continuar amb un sistema institucional en el qual el Consell
no fos realment un legislatiu, i
en el qual el consell executiu
que encara no tenia el títol de
Govern, no fos realment un
govern. Això era un sentiment
que finalment es va convertir
en una voluntat dels 28 consellers generals.
I el consens va ser difícil
d’assolir?
Sí, perquè la política va vinculada a opcions no tan sols
econòmiques i socials, sinó
també territorials, i pel pes
històric de les parròquies, hi
havia consellers generals que
frenaven el canvi de llei electoral. Aquest va ser un dels problemes essencials.

EL COPRINCIPAT NO
HA D’INTERFERIR EN LA
NOSTRA CAPACITAT
LEGISLATIVA

Jurament com a
cap de Govern,
el 2009.

Com a socialdemòcrata, li
sap greu que no s’hagi avançat prou en determinades
qüestions socials?
És evident que hi ha hagut
una clara continuïtat en unes

polítiques de tall liberal, i ara
l’actualitat ens demostra que
el fet de no haver volgut legislar el desenvolupament d’un
dret recollit a la Constitució,
com el dels treballadors a de-

fensar els seus interessos
per la via d’una vaga, està
creant dificultats serioses.
I pel que fa al model territorial?
En aquests 25 anys s’ha vist
que l’esquema institucional,
que continuo defensant, d’equilibri entre el territori i la nació, és a dir el conjunt de l’Estat, necessita adaptacions.
No voler veure que la qüestió
de la delimitació de competències s’ha de tractar primer
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a fons, i segon, amb acord polític general i no amb visió
electoralista i forçant la màquina d’una majoria absoluta,
genera i generarà molts problemes.

Com a membre
de l’oposició
en el Consell,
el 2014.

Caldria doncs una reforma
constitucional per resoldre
aquesta qüestió?
Sí, perquè voler introduir determinats canvis sense fer-ho en
clau constitucional és un suïcidi institucional. Sota una dissimulada voluntat centralista
s’ha dit que es feia una llei
que afavoria els comuns, quan
el que fa és retallar competències. Els comuns no han de
ser menystinguts, però s’ha
de mantenir un ordre i un concert, perquè estem entrant en
una dinàmica que farà difícil sensibles, com és la despenapoder mantenir les vuit admi- lització de l’avortament.
He defensat, i continuo defennistracions de l’Estat.
sant, la despenalització de l’aVostè s’ha mostrat favorable vortament en determinats sua legislar sobre qüestions pòsits. I de la mateixa manera

interrupció de l’embaràs fora
de les nostres fronteres, aquí
hàgim de callar tots, i enmig
d’un gran cinisme, dir que no
passa res.
La qüestió, en tot cas, és difícil de resoldre per la mateixa
estructura del Coprincipat.
Defenso aquesta estructura,
defenso el paper dels coprínceps, però el paper institucional dels coprínceps, i la Constitució diu que els coprínceps
arbitren i moderen el funcionament de les institucions. He
dit en seu parlamentària, i ho
mantinc, que el dia que els coprínceps, sigui el del sud, sigui el del nord, pretenguin interferir en la capacitat
legislativa del Consell, ens
que estic a favor d’això, estic haurem de plantejar un debat
totalment en contra de la hipo- sobre el seu paper.
cresia institucional que representa el fet que, com que la Quina és la solució?
Seguretat Social assumeix La sortida està a la mateixa
abonar una prestació per a la Constitució: si un Copríncep
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Després del
trencament amb
el PS va ser un
dels fundadors
d’SDP .

LA NEGOCIACIÓ
AMB EUROPA
ESTÀ MOLT MAL
ENFOCADA
considera que hi ha una llei
que no correspon als seus
plantejaments, hi ha la possibilitat que aquesta llei tiri endavant. I no estic dient que
vulgui modificar l’esquema
constitucional, però no estic
disposat a transformar el model constitucional i tornar 25
anys enrere, quan els coprínceps tenien dret de veto sobre
hagi uns serveis públics en
l’activitat legislativa.
base a la capacitat econòmiLa Constitució també ha per- ca que es derivi dels imposmès el desplegament del tos. El seu desenvolupament
era necessari, el volíem, pomarc impositiu.
Aquest nou model, que la dríem discutir sobre el fet que
Constitució permetia, que no- s’han fet massa exempcions
saltres vam defensar i del en determinats textos imposiqual els que ara governen no tius, però això es pot resolen volien ni sentir a parlar, dre.
era necessari i indispensable.
A més, la Carta Magna també En relació al nou marc fiscal,
diu clarament que tothom ha s’ha desenvolupat l’obertura
de contribuir. El que passa és econòmica i la inversió esque a alguns els costava trangera. Com ho valora?
d’acceptar-ho. I de la mateixa Des del meu punt de vista, ha
manera que no hem de tenir estat un estrepitós fracàs. El
vuit administracions que se Govern va fent repetides prosolapen, és evident que els clamacions d’estadístiques
progressistes volem que hi positives, però el resultat dis-

sortadament no ha estat el
que esperàvem, per falta de
seguretat jurídica, no per falta
d’atractivitat del país. I la seguretat jurídica demana que el
marc impositiu sigui clar, homologable, i que hi hagi unes
perspectives de consolidació
del model que no facin estar
els empresaris que vulguin venir a invertir al país en una situació d’inestabilitat.
El procés d’acostament a Europa es porta correctament?
El problema és que la negociació està molt mal enfocada.
Es fan moltes fotografies, es
proposen pactes que no es
compleixen... Això hauria de

ser una qüestió d’Estat, i des
del 2015 cap aquí no se’ns
ha donat informació, per tant
es pot dir que allò del pacte
d’Estat era una broma. Però
ara estem en una situació dramàtica per al país, i darrere de
la qüestió del tabac hi ha la
lliure circulació de persones,
de serveis i d’empreses. Els
que defensem l’acord l’hem
de poder explicar, i per poderlo explicar des de l’oposició
hem de tenir informació. Un
vestit a mida ja sabem que no
ens el faran, però no hauríem
d’estar en la situació que
se’ns digui: “aquest és l’acord i aquí hi ha el lloc per a
la firma”.
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LA VOTACIÓ DEL 93

2018

LES LLARGUES
CUES van marcar bona part de la jornada,
com mostra la imatge
superior. A la dreta,
el cap de Govern, Òscar Ribas, es prepara
per dipositar el vot. A
baix, dos moments
del dia del referèndum: a l’esquerra, un
grup de votants. A la
dreta, una mare i una
filla a la mesa electoral sota la mirada
atenta del cònsol lauredià, Ricard Tor.
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25 ANYS

1994

1996

EN PORTADA

1993

1995

2018
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25 ANYS

1998

2000

EN PORTADA

1997

1999

2018
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25 ANYS

2002

2004

EN PORTADA
Any XI • Número 3.622

Preu: 1 euro

DIVENDRES, 15 DE MARÇ DEL 2002

Recepció oficial amb motiu del novè aniversari de la Constitució

Any XIII • Número 4.343

Preu: 1 euro

DILLUNS, 15 DE MARÇ DEL 2004

Els votants catalans donen suport a les forces del tripartit

La recaptació de
l’IMI puja prop
d’un 10 per cent
els dos primers
mesos de l’any

El PSOE guanya les generals
però ha de pactar per governar

Els ingressos de lEstat per
lIMI van ser de 19.541.713 euros els mesos de gener i febrer,
cosa que suposa un increment del
9,4% respecte al 2001, segons va
explicar el ministre Pujal, que va
anunciar laugment del preu dels
combustibles.
PÀGINA 8

Obté 164 escons, 16 més que el PP, en uns comicis marcats per la massacre

El Partit Socialista va posar fi ahir a vuit anys de govern popular a
Espanya amb una clara victòria en les eleccions generals, marcades
per la massacre de Madrid. José Luis Rodríguez Zapatero va obtenir

164 diputats i es va quedar a dotze de la majoria absoluta per davant
del PP (148), CiU (10) i ERC (8). A Catalunya, les tres forces del
govern tripartit van millorar els resultats.
PÀGINES 3 a 5

“El futur
director de la
policia hauria
de ser
Jordi LLuís”

Espanya manté
que el català
no ha de ser
obligatori per a la
plaça de docent

2001
FERNANDO GALINDO

Monegal afirma que “es va pel bon camí” perquè els dissidents tornin al PD

GRATIS

SUMARI

AVUI, AMB EL DIARI

imitar allò que tenim més a prop, ni creure en la fórmula màgica
dun liberalisme exagerat que pot generar desigualtats. Pel que fa a
la crisi del PD, un dels parlamentaris que va deixar el partit, Joan
Monegal, va dir que de moment anem pel bon camí perquè els
PÀGINES 3 i 4
consellers dissidents tornin a la formació.

NACIONAL

ESPORTS

Avui es presenta el
llibre “El repte”, que
repassa els primers
anys del Govern 11

Castelló s’adjudica
un Campionat
d’automobilisme
sobre gel polèmic 18

Educació estudia
impartir classes
de portuguès
als alumnes de
secundària

El director d’ATV
denuncia els
“enganys” d’El
Terrat en l’espai
“12 punts”

2003

El ministeri dEducació estudia ampliar lensenyament del
portuguès fora de lhorari lectiu
per als alumnes de secundària,
va anunciar Cervós, que dimecres va presidir la comissió mixta de cooperació.
PÀGINA 10

La diada de la Constitució recorda l’atemptat de Madrid

Els actes de celebració de lonzè aniversari de la Constitució, ahir
al vespre, van estar marcats pel record de la massacre de dijous passat a Madrid. Tant el síndic general com el cap de Govern, en els dis-

Escaldes concedirà l’antic
poliesportiu a Partouche
Any XII • Número 3.981
la setmana vinent
El grup Partouche obtindrà la
concessió de lantic poliesportiu
per 42 anys la setmana vinent,
després que el comú ho aprovi
en sessió extraordinària, en la
qual també sadjudicaran les
obres del Clot dEmprivat, segons va dir la cònsol. Magallón
qualifica loferta de Partouche
PÀGINA 13
de fantàstica.

El Govern no
recorrerà contra
l’aute que atura
l’enderroc del
forn incinerador

2018

El Govern no té previst recórrer contra laute de la Batllia que
atura lenderroc de lantic forn
incinerador. Daltra banda, la
ministra de Medi Ambient, Olga
Adellach, va afirmar que sha
plantejat a Espanya la possibilitat dexportar lamiant. PÀGINA 8

SUMARI

Forné aposta per apropar-se a
la UE de manera “progressiva”
El cap de Govern, Marc Forné, va afirmar ahir, durant la tradicional recepció al Centre de Congressos amb motiu del novè aniversari
de la Constitució, que Andorra ha de donar un nou pas dapropament
al cabal comunitari de manera progressiva i acceptable per a tots.
En làmbit social, Forné va dir que no podem caure amb facilitat a

Xavier Sopena es pronuncia a favor que el substitueixi al capdavant de la
policia lactual director
adjunt, Jordi Lluís, a qui
qualifica de relleu natural.
PÀGINES 12 i 13

La ministra espanyola dEducació, Pilar del Castillo, manté que el coneixement del català
no ha de ser obligatori per obtenir la plaça de docent a Andorra,
ja que així és molt més raonable i equitatiu.
PÀGINA 9

DISSABTE, 15 DE MARÇ DEL 2003

Fins ara hi ha deu detinguts i s’han comissat

El cos va intervenir de manera ràpida per

La policia ha donat per desmantellada
xarxa de tràfic de drogues amb la detenció la cúpula que dirigia una
de cinc presumptes traficants i cinc consumidors entre dilluns
i dijous
investigació continua oberta i no es descarten passats, malgrat que la
nous arrestos. Es tracta

PARRÒQUIES

ESPORTS

ESPORTS

Una turista pateix
ferides greus
en caure del trenet
del Funicamp
9

Una empresa no pot
edificar després
de dos anys amb el
terreny bloquejat 14

El VPC fa una
exhibició de joc
contra el Prats, a qui
derrota (42-5)
18

El Butagaz perd
dos punts a Lleida
en empatar a quatre
amb el Sícoris
19

Preu: 1 euro

550 comprimits d’èxtasi

evitar la venda dels estupefaents

de la confiscació més important dèxtasi
duta a terme a Andorra,
amb 550 pastilles, a més d1,8 grams
de
1.400 euros. La intervenció es va produir cocaïna, 42,7 dhaixix i
ràpidament per evitar que
una quantitat important de droga arribés
al mercat.
PÀGINA 13

L’oposició critica
com s’està fent
la negociació
amb la UE
sobre fiscalitat

Els grups de loposició, PS i
CDA, van coincidir durant la
sessió de control al Govern en
les crítiques de la manera com
es porta a terme la negociació
sobre la fiscalitat a lestalvi amb
la Unió Europea. Els dos partits
van lamentar el secretisme i la
manca dinformació als parlamentaris.
PÀGINA 9

La recaptació
per l’IMI creix
un 11% al febrer
i l’acumulat de
l’any un 29%

Les autoritats es van fer una fotografia

de grup després de la sessió del Consell

El síndic destaca el dinamisme del país en

CELEBRACIÓ La visita dels

coprínceps tindrà lloc, a tot
tardar, el dia de Meritxell

General.

XAVIER PUJOL

la creació de moviments socials

En els actes institucionals del desè
aniversari de la Constitució, el síndic va
destacar el dinamisme social en la creació
de moviments ciutadans i el cap de Govern
va
recordar que cal més intensitat legislativa.

La visita dels coprínceps, daltra banda,
sespera a tot tardar per Meritxell. La jornada
va
incloure els focs dartifici a la nit, lactuació
dEls Pets i daltres espectacles musicals,
un
dels quals a Brussel·les. PÀGINA 3,
4, 33

La recaptació per limpost de
mercaderies indirecte (IMI) va
ser al febrer d11.178.415 euros,
un 11% més que el mateix mes
de lany passat. Pel que fa a
lacumulat en els dos primers
mesos de lany, ascendeix a
25.153.813 euros, un 29,6%
més que en el mateix període
del 2002.
PÀGINA 11

i 34

NACIONAL

El cap de bombers
rep els informes pel
cas d’assetjament
moral al Pas
12

XAVIER PUJOL

cursos institucionals, com la resta de representants dels grups parlamentaris van fer referència a la massacre i van manifestar la solidaritat amb el poble espanyol.
PÀGINA 8

NACIONAL

La policia dóna per escapçada
la xarxa de tràfic de drogues

SUMARI

Un espectacle piromusical va culminar els actes de celebració del Dia de la Constitució.

Entrevista

Xavier Sopena,

director de la policia

ESPORTS

L’Andorra TX retorna
a la Lliga amb els
brasilers afectats de
gastroenteritis 18

La relació entre Andorra Televisió (ATV) i la productora El
Terrat, que sha fet càrrec del
programa 12 punts, ha estat molt
tensa. El director de lens de ràdio i televisió, Enric Castellet,
ha denunciat que, en contra de la
seva voluntat, el contingut del
programa sha fet en clau catalana. Han fet que el han volgut i ens han enganyat, afirma
taxativament
PÀGINA 33
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DIMECRES, 15 DE MARÇ DEL 2006

L’associació d’empresaris creu que faltava informació per poder decidir

La PIME recorre per
ampliar el termini de
la tria del model d’ISI
LAssociació de la Micro, Petita i Mitjana Empresa (PIME) ha presentat un recurs al Govern
perquè es reobri el termini per a aquells empresaris
que vulguin escollir el sistema de factures a lhora
de pagar lISI. El període per acollir-se a aquest

sistema va finalitzar el 28 de febrer passat i el president de la PIME, Marc Aleix, creu que els empresaris no tenien prou informació sobre com portar la comptabilitat per poder decidir entre mòduls
o factures.
PÀGINA 6

Pintat reclama consens per
afrontar els reptes de futur
El cap de Govern reivindica una societat “oberta” i sense temor als canvis

Marc Aleix.

La federació va
oferir a Haciane
més diners i ajut
professional
perquè seguís

El SAAS aprova un increment
de sous sense data d’aplicació
La puja és de 100 euros per a metges, 200
dAtenció Sanitària
El consell directiu del Servei Andorrà
generalitzat dels sous, pe(SAAS) ha donat llum verd a un increment
que dependrà del nou Govern i
rò no se sap quan saplicarà la puja,

per a infermers i 150 per a auxiliars

preveu un augment de 100 euros
del nou Consell General. La decisió
i 150 per als auxiliars. El conper als metges, 200 per als infermers
PÀGINA 10
sell de metges troba demagògic lanunci.

Detenen al Pas
un anglès per
tombar la porta
en creure que
era la del seu pis

La policia va detenir dissabte
a la matinada un turista anglès
que va irrompre en un apartament dun edifici del Pas de la
Casa després de tirar a terra la
porta de lhabitatge. Larrestat
estava molt borratxo i es va
equivocar de planta en intentar
dirigir-se al lloc on sallotjava,
segons va indicar el cos policial.
Els agents van intervenir a petició dels inquilins de lapartament on va entrar per la força el
PÀGINA 12
turista.

Entrevista

David Palmitjavila,

dir. Agència de Mobilitat

2007

SUMARI
NACIONAL

El cap de Govern en un moment de la intervenció davant d’un gran nombre de convidats.

DAVID RAMOS

Pintat apel·la a l’adaptació d’Andorra en matèria social
LEGISLATIU

El síndic diu que el Consell
ha recuperat el diàleg que va
marcar el procés constituent

Albert Pintat va aprofitar la primera intervenció com a cap de Govern en la Diada de
la Constitució per apel·lar a lhomologació
internacional dAndorra en els aspectes econòmics i socials, de la mateixa manera que
la carta magna va suposar el reconeixement
com a Estat en termes polítics. El cap de

lexecutiu també es va referir en el discurs a
la seguretat ciutadana i a la necessitat de
saber fer front a nous esdeveniments i circumstàncies que sorgeixen de manera inesperada. El síndic va manifestar en el parlament que el Consell ha recuperat el diàleg
PÀGINA 3
de lèpoca constituent.

DISCURS PROFUND El

El Govern preveu
que en quinze dies
s’hagi nomenat el
director de l’STA 7

to del parlament del
màxim responsable de
l’executiu enutja el PS
per ser massa polític

Jenny reviu els
clubs decadents
en el videoclip
de “Sense tu” 35

PÀGINA 8

Any XVI • Número 5.423

DIJOUS, 15 DE MARÇ DEL 2007

El Consell reprèn l’activitat amb un Govern

els que “fan soroll” sense “oferir res”
Forné blinda la carta magna i critica
la falta
oferir res al país, a més de lamentar
any el cap que fan soroll sense
degana,

SUMARI

daquest
En lúnic acte oficial del dia de la Constitució
institucional en defensa de
de Govern en funcions va fer un discurs amb una crítica daquells
la vigència de la carta magna i, a la vegada,

PARRÒQUIES

Sant Julià manté
el parc d’animals
com un dels reclams
de la Rabassa 13

ESPORTS

Primera victòria
del VPC Andorra
amb Haturini
a Tarascó (25-27) 17

dadaptació de molts nous andorrans
zació de la llengua nacional.

ESPORTS

El River reforça
el lideratge amb
un triomf contra
el Sants (96-105) 19

en aspectes com ara la utilit-

PÀGINES 3, 4 i EDITORIAL

CULTURA

Andorra dedicarà
dues jornades al
centenari de la mort
de Jules Verne 33

Preu: 1 euro

amb menys suport

CDA+Segle 21 permetrà avui
2018l’apro
vació del pressupost
FÓRMULA

JUSTIFICACIÓ

La coalició atribueix la
ruptura de les converses
a la intransigència del PLA

La Diada de la Constitució va estar
marcada pel trencament de
les converses entre el PLA i CDA+Segle
21,
bre el pressupost que avui debat el Consell i els interrogants soGeneral. Els centristes
han acordat que permetran laprovació
del text per no bloquejar el
funcionament de lEstat, però sense
donar-hi suport, amb lobjectiu descenificar el seu malestar. La
fórmula podria passar per
XAVIER PUJOL

El cap de Govern, Albert Pintat, va reclamar
ahir un consens mínim en les qüestions de vital
importància per poder encarar els reptes de futur,
entre els quals va esmentar el marc fiscal o lobertura econòmica. Pintat, en la commemoració del
quinzè aniversari duna Constitució de la qual va
fer un balanç positiu però també realista, va ad-

El Grup Rocafort qualifica de
“maquillatge” l’estudi sobre
l’impacte de la variant

CULTURA

Els centristes estudien una
fórmula per escenificar el
malestar però sense bloqueig

de Govern brinden per la festa.
el cap de l’oposició, el síndic i el cap

Albert Pintat brinda amb la resta de membres del gabinet assistents ahir a l’acte de commemoració de la carta magna.

NEGATIVA

Pintat va rebutjar que l’acord
programàtic inclogués dos
ministeris per als centristes

labstenció dels dos consellers o un
vot negatiu i una abstenció.
La coalició centrista ha atribuït el trencament
de les negociacions
a la intransigència del PLA, que sha
negat a cedir en res. Des de
les files liberals sha explicat que
el CDA pretenia que lacord
programàtic inclogués el compromís
per obtenir dos ministeris,
fet que Pintat va rebutjar.
PÀGINA 3 i EDITORIAL

“Les obres
han reduït del
20% al 30%
la capacitat
viària”

Salut busca
alternatives per
reubicar els nens
de la guarderia
Sol Solet

El ministeri de Salut, Benestar i Família ha començat a parlar amb el comú dEscaldes i
amb centres privats per trobar
un nou destí als divuit infants de
la guarderia Sol Solet, que dimarts passat tancava després de
la denúncia per irregularitats
dels pares. La ministra portaveu,
Meritxell Mateu, va indicar que
si el centre segueix obert no hi
ha cap problema, però que el
Govern té lobligació de buscarhi una solució. La propietària de
la guarderia diu que sha tancat
per manca de personal. PÀG. 8

La policia perd
un cotxe que
custodiava sota
ordre judicial PÀG. 10

David Palmitjavila considera que les obres han fet
minvar la capacitat viària
dun 20% a un 30% en
hora punta. PÀGINES 8 i 9

Ordino és
pessimista pel
futur de l’estació
d’Arcalís PÀGINA 13

Albert Pintat aposta per un pacte per a la

El cap de Govern, Albert Pintat, en
el discurs dels actes de
celebració del catorzè aniversari de
la Constitució va fer referència de manera velada al projecte de reforma
econòmica, i va apostar per un pacte renovat que completi
el fonament constitucio-

Toni Lima torna
a la selecció
per jugar contra
Anglaterra PÀGINA 19
modernització econòmica

DAVID RAMOS

nal i que permeti lobertura de leconomia
andorrana al món i la
vertebració duns nous estàndards de
benestar social. El síndic,
Joan Gabriel, de la seva banda, va demanar
celeritat per afrontar
els reptes de la globalització.
PÀGINA 4

“Germans de
sang” es podria
representar
a Catalunya PÀGINA 34

SUMARI

c” l’anunci de l’augment
El consell de metges considera “demagògi

El síndic avisa el
Govern que anirà
al TC si no canvia
el reglament
de societats
Laccés públic als comptes
de les societats està a punt de
provocar un conflicte de competències. El Consell General, a
través del síndic general, ja ho
ha advertit al Govern. Sindicatura va trametre dijous a lexecutiu un requeriment, pas previ per
acudir al Tribunal Constitucional (TC), perquè es modifiqui el
reglament de societats, que, segons un informe jurídic encarregat pels serveis de la cambra
parlamentària, podria envair
dues vegades les competències
del Consell General, definides a
la Llei de societats.
PÀGINA 9

El traspàs de
poders s’avança
a l’ajuntament de
la Seu i Batalla
serà l’alcalde

La Federació de Natació va
oferir a Haciane un salari superior als mil euros i el suport de
psicòlegs i fisioterapeutes perquè continués competint, però el
nedador va rebutjar les ofertes,
segons va explicar el president,
PÀGINA 17
Aitor Osorio.

Preu: 1 euro

DIMARTS, 15 DE MARÇ DEL 2005

Any XIV • Número 4.703

El subsíndic, el cònsol de la parròquia

Preu: 1 euro

DISSABTE, 15 DE MARÇ DEL 2008

Crida a la unitat constituent en el quinzè aniversari de la carta magna

Els mossos desquadra han
precintat de nou el club Babys,
al Pla de Sant Tirs, després que
lajuntament ho demanés. Oficialment sha tancat per la falta
del permís dobres i dobertura
del local, però els veïns havien
pressionat el consistori perquè
clausurés el local perquè sospitaven que shi practica la prostitució.
PÀGINA 13

El temps per elegir el sistema per factures va acabar al febrer

2005

Any XVII • Número 5.782

La policia tanca
el club Baby’s
del Pla de Sant
Tirs per falta del
permís d’obres

F. GALINDO

vocar per una societat oberta i gens temerosa als
canvis, que caldria assumir des del vessant polític
amb la mateixa unitat, va dir, que hi va haver durant el procés constituent. El to emprat pel mandatari va enutjar el PS, que el va trobar massa polític
en un dia en què lacord sobre la llei dinversió forana va estar molt present.
PÀGINES 3 a 5

El convergent Albert Batalla
no haurà desperar fins a la primavera del 2009 per esdevenir
alcalde de la Seu dUrgell. Després duns dies de reflexió, el
grup dEsquerra Republicana ha
decidit passar el comandament
del consistori als socis de govern i facilitar larribada a lalcaldia a la fins ara mà dreta de
Jordi Ausàs. La renúncia del polític dERC, nomenat conseller
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat, facilitarà el traspàs de poder
PÀGINA 13
en deu dies.

NACIONAL

PARRÒQUIES

ESPORTS

Detingut a Tarragona
un resident que
anava a 203 per hora
per l’autopista
10

L’oposició al comú
d’Escaldes demana
l’aturada d’una obra
a Sant Jaume
12

Polònia, Ucraïna
i Eslovàquia, rivals
per a la selecció
de futbol platja 17

00 Planxes Constitucio 2018:Layout 2

03/03/2018

19:11

Página 53

54 portades 2009-2012 F:Layout 2

07/03/2018

16:33

Página 1

54

2010

25 ANYS
EN PORTADA

2012

DILLUNS, 15 DE MARÇ DEL 2010

Paqui Barbero

ANY XIX

NÚMERO 6.502

DIJOUS, 15 DE MARÇ DEL 2012

1,10 €

PÀGINA 16

“Hi ha autònoms que han tancat
i empreses que han reduït xòfers”

L’electrònica britànica
pren les regnes d’Arinsal

ANY XXI

FUTBOL PÀGINA 33

la Base

L’ESCALE I EL DON PERNIL ES
JUGARAN EL TÍTOL DE LLIGA

Miquel Rossell passa a
ser nou cap de banders

www.diariandorra.ad

PÀGINA 13

NÚMERO 6.143

ANY XVIII
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EL RIVER APALLISSSA
L’IGUALADA EN UN PARTIT
PER EMMARCAR (104-73)

Reportatge sobre què ha
passat amb els espais
que van acollir el Fòrum.

BPÀGINA 33
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Els manifestants contra
l’obertura comercial
increpen els ministres

PRECAMPANYA PÀGINA 8

El PS culpa el
Govern de la
precarietat
laboral dels
funcionaris

PÀGINA 9
XAVIER PUJOL

PEl cap de Govern i el
síndic destaquen que el
benestar cal que s’estengui

CONSTITUCIÓ PÀGINES 3 i 4

ANDORRA LA VELLA PÀGINA 15

Vicenç Mateu
apel·la a
l’optimisme
per sortir de
la crisi actual

El comú crearà
un departament
de deutors per
cobrar els morosos

Vicenç Mateu va cridar a l’optimisme com una de les armes
que han de permetre a Andorra
sortir de la crisi. El síndic, en el
discurs del 19è aniversari de l’aprovació de la Constitució, va
descriure la situació actual com
“mai viscuda”, i va instar al consens per superar-la. Mateu va
alertar que es corre el perill d’exclusió social i que la convivència, si les coses no milloren, pot
resultar afectada.

2011

TAMBÉ PRETÉN MODIFICAR LA LLEI DEL SÒL PÀGINA 10

INTERIOR PÀGINA 8

PARRÒQUIES PÀGINA 17 DIMARTS, 15 DE MARÇ
DEL 2011

El PS té a punt la rebaixa a
15 anys per a la nacionalitat

Els dos models
per substituir
la policia de
proximitat fixen
torns de 12 hores

El Govern i elsBENESTAR PÀGINA 14
comuns tornenClara Rabassa adequa
a encendre la 6 pisos per a gent gran
polèmica pel pla
gestor del Madriu

Jordi Casas i Bayer PÀGINA 23
“Encara patim per les
conseqüències del ‘cas Millet’”

ANY XX

NÚMERO 6.861

1,20 €

Treball investiga una constructora per suposat frau

PInspectors del Govern i de la CASS no descarten portar a la fiscalia les presumptes irregularitats
*VUMLYuUJPH

,S SPKLYH[NL LU [LTWZ
KPMxJPSZ! TLU`Z O
Z V^ P
TtZ YLZWVUZHIPSP[H[

d’edat de la Constitució

DISCURS

Bartumeu remarca
la feina “de valent”
que tindran els
pròxims consellers.

FERNANDO GALINDO

ESCALDES PÀGINA 12

Sant Miquel
d’Engolasters serà
festiu per a tots
o per a ningú
REPORTATGE PÀGINA 10
PÀGINES 3 i 4

PÀGINA 9
250 PLAQUES PER PRODUIR ELECTRICITAT
LA PARAPÚBLICA COL·LOCARÀ UNES

FEDA crearà

energia amb panells solars a Grau Roig

PEs tracta d’una prova pilot per aprofitar

la superfície de les teulades de la subestació

d’Encamp

Amor a
primera vista
Un grup de treballadors
d’esquí indis ha fet
formació a Grandvalira

COINCIDÈNCIA

Martí, Nomen i
Lozano destaquen
que cal avançar en
els aspectes socials.
CELEBRACIÓ

El nou Consell rep
1.500 visitants en la
jornada de portes
obertes al públic.
PÀGINES 3 i 4

NO TENIR UN REGISTRE AL DIA IMPEDEIX

Un noi de catorze anys va resultar
ferit greument ahir a la tarda
quan va patir un accident al Prat
Esportiu d’Andorra la Vella. Els
fets van tenir lloc quan jugava
amb un grup d’amics a la pista de
futbol sala. El jove va caure de la
porteria i es va colpejar fortament
tant el cap com l’abdomen.

www.diariandor ra.ad

El 3-A marca la majoria
2018
Els 52 candidats del Partit Socialdemòcrata a les properes eleccions van trobar-se ahir en una
reunió de treball en la qual Jaume
Bartumeu va culpar el Govern de
la precarietat laboral dels funcionaris. El líder del PS va indicar
que és fonamental recuperar el
bon ambient a l’administració i
per això treballarà si és el proper
cap de Govern.

Ingressen un
jove a l’UCI per
un accident al
Prat Esportiu

LA RECERCA AFECTA CONSTRUCCIONS BARCA PÀGINA 8
ESPORTS DE NEU
PÀGINA 34
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FERNANDO GALINDO

SINISTRE PÀGINA 16

PETICIÓ PER REBRE LA COPA DEL
MÓN DE QUILÒMETRE LLANÇAT

PBartumeu considera
essencial recuperar el bon
ambient a l’administració

dels
es reuneixen per protestar contra la possibilitatGovern
CONCENTRACIÓ Unes 200 persones
del
SITUACIÓ TENSA Quan els membres
comerços d’obrir el Dia de la Constitució.
de tensió.
la manifestació i va haver-hi moments
van sortir de l’acte oficial van trobar-se

El comú d’Andorra la Vella ja ha
començat la feina per a la creació
d’un departament de deutors
que concentri els morosos i intenti cobrar les quantitats que es
deuen. L’objectiu és centralitzar
els deutes comunals i destinar
més recursos a la unitat encarregada de cobrar-los.

PEl síndic insta al consens
per superar una situació
mai viscuda a Andorra.

Primer el síndic general, Josep
Dallerès; després el cap de Govern, Jaume Bartumeu; i també
tots els grups parlamentaris van
coincidir ahir, en la celebració del
dissetè aniversari de la Constitució, que cal reforçar el desenvolupament del component social de
la Carta Magna. Dallerès va destacar que de les 165 lleis constitucionals aprovades només 14 són
de caràcter social. I Bartumeu va
alertar que l’estat del benestar no
arriba a tots els sectors.

PLa proposició de llei s’entrarà “durant aquest període de sessions”

C. A.

FETS El jove castellonenc va xocar contra un arbre, va patir un traumatisme cranial i va quedar desorientat
dins del bosc, prop de les pistes de Soldeu. BARCELONA La víctima va ser traslladada a l’hospital Sant Pau.

Clam unànime
a favor que la
Carta Magna
desenvolupi el
vessant social

Els ‘isards’ perden amb
estrèpit a Suïssa (32-9)

2011

XAVIER PUJOL

DIA DE LA CONSTITUCIÓ PÀG. 3 I 4

RUGBI

LESIÓ DE MONTSE GARCIA,
QUE POT PERDRE’S ELS JOCS

Un esquiador greument
ferit és rescatat després
de set hores de recerca

RECONEIXEMENT La designació que la cúpula de l’Església té la intenció d’anunciar en pocs dies es farà a títol
personal però valorant la tasca de cap d’Estat. PETICIÓ Andorra havia sol·licitat més rang per al bisbat d’Urgell.

DIUMENGE, 15 DE MARÇ DEL 2009

1,20 €

CANOA-CAIAC PÀGINA 30

1991

El Vaticà nomenarà Vives
arquebisbe ‘ad personam’

2009

NÚMERO 7.221

NOMENAMENT PÀGINA 11

MÚSICA PÀGINA 22

APLICAR BÉ LA REFORMA FISCAL PÀGINA

8

Més de la meitat d’empreses no
lliuraran els comptes del 2010

PEls comptables calculen que es podria

multar més de 2.000 societats

     
 
  

VISITANTS PÀGINA 10

Els operadors
russos volen
rebre més ajut
econòmic per
portar turistes

ESCALDES PÀGINA 19

El comú tancarà
els comptes del
2010 amb un

superàvit d’un
milió d’euros
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2016
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DIMARTS, 15 DE MARÇ DEL 2016

ANY XXV

DISSABTE, 15 DE MARÇ DEL 2014

EN PORTADA

ANY XXI

Manel Montoro PÀGINA 9

REPORTATGE PÀGINA 12

PORTAVEU D’AD800

Quan la discapacitat vola

NÚMERO 7.970

DEGANA DEL COL·LEGI D’ADVOCATS

1,30 €

“Necessitem advocats de fora
perquè podem tenir limitacions”

ESQUÍ PÀGINA 25

“Vaig votar per Martí, que va
prometre coses que no ha fet”

PParapent superant barreres físiques

NÚMERO 8.691

1,30 €

SUCCESSOS PÀGINA 10

Sophie Bellocq PÀGINA 12

Detinguda una parella
per agressions mútues

BÀSQUET PÀGINES 25 I 26

EL MORABANC FA AUTOCRÍTICA
DEL PARTIT CONTRA EL MADRID

GRANDVALIRA APOSTA PER LES
FINALS DE LA COPA DEL MÓN

www.diariandorra.ad

www.diariandorra.ad

El síndic critica la
difusió de “rumors”
sobre el ‘cas BPA’

Serra renuncia a continuar
dirigint l’escola de Meritxell
DADES La directora, que feia 27 anys que era al capdavant del centre, ho deixa per motius personals però seguirà
de tècnica. OPCIONS La junta diu que té tres o quatre candidats i decidirà dilluns. APOSTA La favorita és Mandicó.
PÀGINA 6
FERNANDO GALINDO

DISCURS Mateu carrega contra els que veuen interessos ocults en la intervenció del
banc durant el discurs de la Diada de la Constitució. REACCIÓ L’oposició li recorda que
un any després no hi ha resolució i lamenta que oblidi temes com l’acord amb la UE.

14 DE MARÇ PÀGINA 3

Mateu alerta
que la crisi
amenaça
l’estabilitat
social del país

FERNANDO GALINDO

PEl síndic destaca que la
distància entre els rics i la
resta s’està eixamplant
El síndic general, Vicenç Mateu,
va advertir ahir en el discurs del
Dia de la Constitució de la “creixent” distància entre els que més
tenen i la resta. Per Mateu, aquesta situació pot acabar sent una
amenaça per a l’estabilitat social
perquè “ens prengui un dels béns
més preuats: la convivència amable de tots i entre tots”. El síndic va
incidir que el risc d’exclusió social ja no depèn tant d’una diferència d’ingressos, sinó de “tenir
o no feina”.
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PLa construcció repeteix com a sector més castigat per la crisi
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El pontificat del Papa A LES ESCOLES
Francesc ha obert
noves expectatives
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TAMBÉ jorEl Consell General va tornar a celebrar

l’oportunitat de conèixer de prop la seu par-
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MÚSICA I BALL ALnada de portes obertes a Casa deAMB
la Vall
i al lamentària: l’antiga i la renovada. Quatre
PRESÈNCIA
CONSELL EN LA FESTA
nou edifici i uns 250 ciutadans van aprofitar guies explicaven la història de la institució
Trenta-cinc anys
DE LA CONSTITUCIÓ
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L’oposició admet
que el futur
d’Arcalís està en
perill si continua
perdent diners
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ORDINO PÀGINA 13

El mercat laboral va perdre
700 llocs de treball el 2013

avalen
les mesures
TRÀNSIT PÀGINA
13

de Mobilitat
seguretatper
del
Alerta de
festivalperillosa
del Pas
una maniobra

però una de les curiositats que atreia a grans
i petits era emprovar-se la indumentària tradicional dels consellers.
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FEM PS

“La gent ens ha dit que votaria
pel PS però no per Bartumeu”

Predisposició de la
CASS a estudiar un
horari d’atenció
unificat amb
Govern i comuns

2015
t

CONSELLERA AL COMÚ D’ESCALDES I MEMBRE DE

Enuig al Pas per la
resposta de Kedadouche

Els dos gossos de raça pitbull d’una dona del país van ferir greument un veí del municipi de Llagostera (Gironès), que resta
ingressat a l’hospital Josep Trueta
de Girona, el passat divendres. La
propietària dels animals acudeix
periòdicament al poble gironí
perquè la família hi té una casa
però els animals, segons va informar l’alcalde, no estan censats –sí
que ho estarien a Andorra, va dir–
ni tampoc anaven lligats ni duien
morrió en el moment dels fets,
com correspondria ja que es tracta d’una raça perillosa. L’ajuntament ha obert un expedient i passarà tota la informació que reculli
al jutjat per determinar quina
sanció se li ha d’imposar.

PARAPÚBLIQUES PÀGINA 8

tt
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INFRAESTRUCTURES PÀGINA 10

PL’ajuntament del poble
de Llagostera ha obert un
expedient dels fets

Parlament recuperat
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ESTADÍSTICA PÀGINA 14

Importacions a l’alça
per tabac, joies i cotxes

NÚMERO 9.050

1,30 €

FUTBOL PÀGINA 26

LLUÍS ESPAÑA DENUNCIA
L’FC ANDORRA A LA BATLLIA
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Els dos pitbulls
d’una dona del
país fereixen
greument un
home a Girona

C
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El 20 de març vinent farà trenta cinc anys
de les primeres eleccions
al Parlament després de la guerra que
van permetre recuperar
les institucions catalanes
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La proposició sobre
l’avortament causa
“sorpresa” al bisbat

SUCCESSOS PÀGINA 8

jurídics abans de
Copríncep encarregaran dictàmens
ELS PASSOS Els serveis del
confirma
de François Hollande, Sylvie Hubac,
París.
pronunciar-se. FRANÇA La representant
s i que se signarà el 2 d’abril vinent a
que el text del CDI no sofrirà modificacion

FERNANDO GALINDO

Dues ordres
de detenció
2018
més contra gestors de BPA

Un incendi
sense víctimes
causa danys
en sis pisos
d’Ordino
PEs van desallotjar 33
persones i moltes trigaran
dies a tornar a casa

MOTIU Els implicats
estarien acusats de
blanqueig de diners.

UN MÉS Es recerca
una tercera persona,
d’origen xinès.

TRAMA Escorcolls del

fiscal i la policia a les
oficines del banc.
RECEPCIÓ OFICIAL DE LA DIADA

LLIGAM Miquel va ser

acusat per un vinculat
al ‘cas Emperador’.
PÀGINES 3 a 5

DE LA CONSTITUCIÓ PÀGINA 9
XAVIER PUJOL

Un aparatós i virulent incendi del
qual s’investiguen les causes va
obligar a desallotjar 33 veïns d’un
edifici d’Ordino. El foc es va saldar amb alguna intoxicació lleu
però va causar importants danys
materials en sis pisos de l’immoble. Molts dels evacuats trigaran
dies a poder tornar a casa.

espo r t s
BÀSQUET

PÀGINES 33 a 37

El MoraBanc
venç el Tenerife
per 73 a 58

POLÍTICA PÀGINA 9

La compra del cent
per cent del forn
no convenç els
socialdemòcrates
REPORTATGE DE LA SETMANA

ENCAMP PÀGINA 16
PÀGINES 3 a 5

tenir paEl síndic general, Vicenç Mateu, va
diversos
raules per a col·lectius i estaments
diada. A
en el discurs institucional de la

va demabancs, empresaris i propietaris els
connar més esforços per ajudar en l’actual
possible
text de crisi. Als polítics, que facin el

en clara
per evitar el descrèdit. I també, i
demanar
al·lusió a l’afer Marc Cornella, va
més responsabilitat en les filtracions.

L’adjudicació
de la neteja del
complex molesta
la resta del sector
EN COL·LABORACIÓ AMB

30.03 - 01.04.2013 | EL TARTER, GRANDVALIRA

NINA KRAVIZ, MICHAEL MAYER
MISS KITTIN & THE HACKER, CARL CRAIG,
LIVE, FAIRMONT LIVE , PABLO BOLIVAR,
WANKELMUT, NÔZE LIVE, MARTYN

, VOICES OF BLACK LIVE...
SOUND PELLEGRINO THERMAL TEAM, BAMBOUNOU

WWW.ELECTROSNOW.COM

20% DE DESCOMPTE PAGANT
AMB LES TARGETES DE CRÈDIT ANDORRÀ

PÀGINES 10 i 11

Mateu insta la solidesa de les institu
cions
permet

PEl síndic afirma que la Constitució

“reformar la casa” sense “tocar les parets

mestres”

Sistema
qüestionat

PLa doble circumscripció
té defensors i detractors

Govern fixa vuit criteris per
repartir les transferències

AVALUACIÓ

Dels 55 milions una part serà per a
tots igual i la resta es farà per població,
gran, nits d’hotel, inversions sostenibles,
territori, nadons i gent
compromisos i solidaritat. EFECTE El
repartiment serà molt similar.
DIA DE LA CONSTITUCIÓ PÀGINES 3

PÀGINA 15

a5

El síndic fa
una crida a
l’exemplaritat
en l’exercici
de la política

FERNANDO GALINDO

PL’oposició vincula
la referència als casos
que han afectat DA
El discurs del síndic general va
fer especial èmfasi en l’ètica necessària en política. Vicenç Mateu va demanar que es castigui
aquells que s’extralimitin en les
seves funcions i, en declaracions
posteriors, es va referir explícitament a les condemnes als excònsols lauredians per defensar
que l’estat de dret “ha funcionat”.
L’oposició va celebrar les paraules i les van vincular als casos que
han afectat i afecten membres de
DA, com el cap de Govern.
RODRÍGUEZ CONSTATA LES DIFICULTATS

ANDORRA

LA VELLA. La jornada de portes obertes
al Consell General i a Casa de la Vall
va tornar a
ser l’acte més popular de l’aniversari
de la Constitució. Els que més van gaudir van
ser els petits,

PER ACCEDIR A UN HABITATGE PÀGINA

8

El Raonador insta a treure
al mercat els pisos tancats

PReclama a la CASS més cura a l’hora

de donar altes mèdiques

que no van dubtar a ocupar els escons
dels parlamentaris i a abillar-se amb la indumentària
tradicional. Es van registrar unes 300
visites a les
dues seus de la institució.

ADMINISTRACIÓ PÀGINA 10

Els eventuals
no seran fixos
tot i que els hagin
renovat més de 3
cops el contracte

LEGISLACIÓ PÀGINA12

Els partits polítics
podran rebre
una subvenció
anual de fins a
24.600 euros
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ENTREVISTA

TONI MARTÍ Va ser conseller general pel

PLA entre 1994 i 2003, quan esdevé cònsol
d’Escaldes. El 2011 arriba a cap de Govern
amb la coalició Demòcrates per Andorra

LA CONSTITUCIÓ
TÉ RECORREGUT;
25 ANYS ÉS MOLT
POC TEMPS
Q

uin balanç global fa- La Constitució ha aportat,
ria d’aquest quart potser, una estabilitat institude segle de vida de cional que abans el país no
tenia?
la Carta Magna?
Crec que hem d’estar satis- Indubtablement, i també cal
fets per la feina que s’ha fet valorar positivament aquesta
quant al desplegament de la estabilitat. Amb el nou règim
Constitució. I no és qüestió constitucional hi ha hagut una
de veure qui l’ha desplegat estabilitat política important,
més, perquè això és el de que ha predominat al llarg
menys. El més important
d’aquests 25 anys. I també
és que cadascun dels
val a dir que tots els poders
caps de Govern que
de l’Estat han funcionat
ha tingut la resbé: es pot afirmar, per tant,
ponsabilitat de
que s’ha consolidat plenadesenvolupar
ment el marc
diferents prodemocràtic de
jectes legislaS’HA CONSOLIDAT què ens vam
tius ha pogut
dotar els andoPLENAMENT EL
anar desenvorrans ara fa un
NOSTRE MARC
lupant els diquart de segle.
versos títols
DEMOCRÀTIC
de la ConstiQuins aspectes
tució. Alguns,
del text constical dir-ho, més que d’altres. tucional troba a faltar que esPerò crec que s’ha fet bé, tot i tan per desenvolupar?
ser una Constitució jove i ex- Bé, és evidentment el despletremadament moderna en al- gament d’una Constitució, i
guns plantejaments. Cal fer, no només aquí, sinó arreu, no
doncs, una valoració positiva es fa mai d’un dia per l’altre. I
del desplegament de la Carta a Andorra queda encara molt
camí per recórrer. En aquest
Magna.

56-60 entrevista toni marti F ©:Layout 2

07/03/2018

18:31

Página 2

57

sentit, cal reconèixer que algun títol ha quedat encara
pendent de desenvolupar, i
ara, en l’actual legislatura, estem en fase de fer-ho. Em refereixo al títol de Drets i Llibertats, i per això hi ha a tràmit
parlamentari les lleis laborals,
que són molt importants. I ara
que és d’actualitat, cal reglamentar també tot el sistema
de drets legítims que tenen
els treballadors per poder-se A la sala dels Passos Perduts com a conseller, el 1994.
manifestar amb totes les garanties.
que cal tenir en compte. Evi- En primer lloc, de l’obertura
dentment que cal una regula- de noves modalitats per poLa qüestió social s’ha pospo- ció, i això és en el que estem der accedir a la nacionalitat
sat excessivament?
treballant a hores d’ara. A ca- andorrana. Fa 25 anys els anSí, però això no vol dir que els da Govern li ha pertocat des- dorrans érem minoria a casa
drets i les llibertats dels an- envolupar determinats aspec- nostra, i en aquests modorrans no hagin estat garan- tes de la Constitució, i a ments la comunitat andorratits en tots aquests anys. El nosaltres ens ha correspost na ja és la més important.
que cal fer és un major esforç el que potser és més medià- De forma constant, cada velegislatiu perquè quedin enca- tic, però que no per això dei- gada s’ha d’anar donant més
facilitats d’accés a la naciora més garantits. Indepen- xa de ser més important.
dentment que es legisli o no,
nalitat. D’altra banda, des de
la Constitució ja atorga uns De quines fites d’aquests 25 l’any 2000 cap aquí també
determinats drets, i això és el anys està més satisfet?
s’ha fet un desplegament im-

portant des del punt de vista
dels drets econòmics de tots
els conciutadans d’Andorra.
Potser no eren tan evidents
l’any 1993...
En absolut, i ara sembla lògic
i normal que tots els ciutadans que arriben a Andorra
tenen els drets econòmics
garantits des del primer dia. I
en tercer lloc, s’han fet grans
avenços en drets familiars.
Per exemple la unió civil de
persones del mateix sexe?
No únicament això. Per
exemple també s’ha avançat
entorn de l’adopció i el nucli
familiar. Això també fa part
d’una bona convivència i una
bona harmonia. En un país
del qual sempre s’ha dit que
és molt tancat, aquests tres
temes: nacionalitat, drets
econòmics i família, trenquen una mica amb aquest
tòpic.
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Creu que reformes que ha viscut el país s’han dut a terme
amb el ‘timing’ adequat?
Potser algunes s’han hagut de
fer molt de pressa, i això no
vol dir que no s’hagin reflexionat, i les hauríem pogut fer de
forma menys accelerada al
llarg d’aquests 25 anys. I
aquests canvis, per tant, no
haurien estat tan traumàtics
per a determinats sectors de
la població. Malauradament en
alguns casos s’ha trigat una
mica massa a poder-los fer, i
això també ha penalitzat la
transformació econòmica i social d’Andorra. Qüestions com
l’obertura econòmica o la
transparència fiscal s’haurien
pogut legislar abans.
Creu que hem fet tard en
aquestes qüestions?
Bé, l’obertura econòmica ha
arribat quan ha arribat, i si ho
ha fet és perquè prèviament

Com a cònsol
d’Escaldes, on va fer
dos mandats.

DISSORTADAMENT
S’HA TRIGAT UNA
MICA A ASSOLIR
ALGUNS CANVIS

s’han fet passos en aquest
sentit. El senyor Albert Pintat
ja va fer una proposta d’obertura econòmica, molt més moderada, i també el senyor Bartumeu va fer una aposta
decidida per aquesta qüestió.
El país ha de disposar de sufi-

cients ingressos per continuar
conservant els nostres actius
més importants: una bona sanitat, una bona educació, una
bona seguretat. I per tenir
aquests ingressos cal diversificar l’economia andorrana, i
estar oberts al món.
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xa pregunta: “quina és l’alternativa?”. Perquè si a mi se
m’explica de manera clara
l’alternativa estic disposat a
analitzar-la, però no hi ha ningú que no gosi dir que no fa
falta aquest acord d’associació.

Jurament com a cap
de Govern, el 2011.

En aquest context també hi
ha l’acostament a Europa. I
alguns partits diuen que Andorra haurà de fer massa concessions...
El que no podem fer és voler
només la part bona que tindria un acord amb Europa, i no

fer-nos responsables de cap
de les obligacions que cal assumir per assolir aquesta part
positiva del pacte amb la UE.
Això, que és un raonament
molt senzill, ho hauria d’entendre tothom. I en relació amb
això sempre em faig la matei-

LES ELECCIONS
NO PODEN SER UN
PLEBISCIT SOBRE
EUROPA

També hi ha la qüestió de les
especificitats...
De les especificitats d’Andorra no se’n pot fer una generalitat de cara a l’acord d’associació. Per tant el país ha
d’estar atent a aquelles especificitats que pot demostrar
que són vàlides. El que no
vull, perquè seria un drama
per a Andorra, és que les pròximes eleccions generals siguin un plebiscit sobre acord
d’associació sí o acord d’associació no, perquè aleshores
totes les reflexions que han
fet molts governs de signe diferent no tindrien cap lògica, i
es trencaria una dinàmica que
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important que les corporacions comunals també esdevinguin governables. I una institució molt fragmentada
políticament podria esdevenir
ingovernable sense l’actual
sistema electoral.

a més a més han volgut tots
els andorrans, i no només
aquest Govern: ho va voler al
seu moment el senyor Pintat, i
també el senyor Bartumeu. És
un acord que es negociarà
sense precipitacions, però
sempre he dit que el mercat
interior és una de les claus de
volta perquè hi hagi creixement a Andorra.
Andorra no pot viure aïllada
dins el continent europeu?
Jo crec que no. I aquesta és
l’aposta que han fet països
que han reeixit en el seu
acostament a Europa, com
Liechtenstein. Ells van saber
fer-ho fa molts anys, i potser a
nosaltres ens ha costat més
perquè ens feia falta tota una
evolució d’ençà que es va
aprovar la Constitució. Tot necessita el seu procés.

Fent una
intervenció
en una
sessió de
Consell.

ció electoral.
Tots els sistemes electorals
són imperfectes, però crec
que es va fer un pas molt important, i va ser clau per arribar al consens constitucional,
quan ens vam dotar del sisteHi ha qui ho reclama, per ma electoral que tenim. Ja no
Creu que és d’hora per parlar exemple, per donar major pro- únicament al Consell General,
d’una possible reforma de la porcionalitat a la representa- sinó també als comuns. És
Constitució?
El text constitucional encara
té recorregut. Estem parlant
de només 25 anys, i això per a
una Carta Magna és molt poc
temps.

S’imagina un model institucional que no passi per l’actual sistema de Coprincipat?
Des d’un punt de vista institucional, m’agradaria que es
mantingués l’actual estructura
de coprincipat, amb els dos
caps d’Estat indivisos. Crec
que el coprincipat ha estat la
garantia de la sobirania d’Andorra durant molts segles, molt
abans que la mateixa Constitució. Tot i respectar els que critiquen aquesta fórmula, crec
que ens ha donat molt i ens ha
de continuar donant moltíssim.
Això ha de perdurar en el
temps, perquè aquesta forma
ha durat segles, i gràcies a ella
Andorra existeix avui dia.
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LA VOTACIÓ DEL 93
IMMA TORRA

EL CÒNSOL MAJOR d’Ordino,
Josep Duró, i el secretari del
comú, Lluís Babi, darrere la
mesa electoral (a sobre d’aquestes línies). A dalt a la
dreta, dues nenes el dia de la
votació a Ordino. A la dreta,
els consellers generals Ladislau Baró, Pere Altimir, Joan Pujal i Joan Santamaria, a punt
de votar.

2018

IMMA TORRA

“
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VICENÇ MATEU Conseller general entre 1994 i 2001, ha estat també ambaixador a

Espanya i a França, i delegat d’Andorra a la Unesco. És síndic general des del 2011

NO SABEM MESURAR PROU BÉ EL
PES QUE TENEN ELS COPRÍNCEPS
reu que la Constitució ha sabut donar
resposta a les necessitats del país en aquests
25 anys?
Considero que la Carta Magna ha donat cabuda i ha respost adequadament a totes
les situacions que s’han anat
presentant al llarg d’aquests
25 anys. Hi ha hagut qüestions de tipus polític, social,
institucional... que s’han
afrontat amb garanties i assegurant la convivència.

C

En tot cas, hi ha veus polítiques que parlen reiteradament d’una reforma...
Em crida l’atenció que, sovint,
quan parlo amb persones de
l’exterior, algunes força coneixedores de la realitat d’Andorra i de la Constitució, en parlen amb admiració, en el
sentit que es va arribar a fer
un text modern i que incorporava la darrera doctrina del
dret constitucional. Es va saber donar resposta a les singularitats del país, i resoldre
l’encaix de coses que són
molt singulars des del punt
de vista institucional. Per això
la percepció exterior és d’admiració. En canvi, la percepció interior sempre ha estat
molt crítica, i quan es parla

qüestions com l’avortament.
El mateix Copríncep Martí Alanis va dir que estava disposat
a seguir en el càrrec sempre
que a la Constitució hi figurés, negre sobre blanc, la protecció de la vida en totes les
seves fases. La Constitució
preveu que per motius de reserva ideològica, una llei pugui entrar en vigor amb la signatura d’un dels coprínceps.
Això ha funcionat en algunes
qüestions, però sembla que
no funcionaria pel que fa a
l’avortament.

Com a conseller
general d’IDN,
el 1995.

de Constitució, el primer que
es planteja és què és el que
s’ha de canviar.
Creu, per tant, que no caldria
modificar el text?
Una Constitució és un retrat
fotogràfic d’un determinat
moment de la societat, que
ha de reflectir de la millor manera possible les demandes
socials i la conjuminació dels
diferents interessos que hi
pot haver. En el sentit que les
societats són dinàmiques,
tampoc caldria petrificar la
Constitució, però crec que en-

NO VEIG UNA
DEMANDA SOCIAL
MAJORITÀRIA PER
CANVIAR EL TEXT
cara hi ha molt camí a recórrer, i que la Carta Magna no
està superada, ni de bon tros.
No veig ara mateix una demanda social majoritària com
perquè calgui un canvi.
El marc constitucional, però,
no permet legislar sobre

Per què?
El Vaticà ha fet saber al Govern de forma molt clara que
per a aquest supòsit en concret no serviria la firma de només un Copríncep. És cert
que una eventual despenalització de l’avortament, presumiblement, acabaria al Tribunal Constitucional. Però, i si
el TC, per la raó que sigui,
acaba per validar aquesta
llei? Aleshores ens trobaríem
amb un conflicte institucional
molt greu.
Potser caldria, per tant, replantejar la figura del cap
d’Estat?
Bé, crec que a Andorra no sabem mesurar prou bé el pes i
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Entregant al rei
Joan Carles I les
acreditacions
d’ambaixador.

ÉS EVIDENT QUE
ENCARA HI HA
DRETS QUE ESTAN
PER DEFINIR
la força que tenen els coprínceps. Per un costat, tenim un
Copríncep que és cap d’Estat,
una de les principals potències mundials, amb capacitat
d’interlocució i amb poder i influència en tots els grans fòrums. I tenim un altre Copríncep que tot i no tenir un poder
polític directe, pertany a una
organització amb una enorme
influència a tot arreu.

Sí, perquè suposem, per
exemple, que esdevenim república... d’acord. Però a l’hora de trucar a la porta de la
Unió Europea o de qui sigui,
cal tenir en compte que al fiUna altra fórmula institucio- nal els països es mouen pels
nal, doncs, ens trauria força? seus interessos. I no tindríem

força suficient per tractar determinades qüestions. No sé
si tenim unes estructures
d’Estat prou sòlides com per
permetre’ns a dia d’avui prescindir dels coprínceps. Des
del meu punt de vista, crec
que no.

Quines mancances troba en
el desenvolupament de la
Constitució?
Quant al desenvolupament de
drets i llibertats, és evident
que hi ha drets que encara estan per definir. Això no vol dir
que no es puguin exercir. Es
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poden exercir amb tota llibertat, però potser no se sap ben
bé com. Però desenvolupar
aquests drets també podria
comportar alguna limitació.
Per exemple, la regulació del
dret de vaga, tan d’actualitat
avui dia, no representa l’autorització del dret de vaga. Qualsevol regulació establiria unes
limitacions.
Per què creu no s’ha avançat
en aquest capítol social?
Un cop aprovada la Constitució, no es dissol el Consell ni
es convoquen eleccions. Tot
aquell any es continua amb la
legislatura en funcionament.
Per què? Perquè els mateixos
que han fet la Constitució
aprovin les lleis fonamentals
que són necessàries per desenvolupar-la. Hi ha qui diu que
com que es va fer molta feina
i hi havia un clima favorable a
avançar, potser s’hauria d’haver anat més enllà amb les

Jurant com a síndic
general en el primer
mandat, el 2011.

ÉS DIFÍCIL PENSAR
EN L’EVOLUCIÓ DEL
PAÍS SENSE
CONSTITUCIÓ

qüestions econòmiques i socials. Uns mesos després de
la Constitució o en posteriors
eleccions, la societat andorrana es va adonar que s’havia
fet un gran pas, i després hi
va haver uns anys de cert con-

servadorisme. El desenvolupament de drets i llibertats,
de tota manera, mai és un tema tancat, ni aquí ni enlloc.
La reforma econòmica i fiscal
també s’ha fet esperar...
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Sí, és cert que, per exemple
en la qüestió impositiva, el
cercle no s’ha acabat de tancar fins fa poc, amb l’IRPF. I
l’article 37 de la Constitució
defineix pràcticament l’IRPF:
“Totes les persones físiques i
jurídiques contribuiran a les
despeses públiques segons
la seva capacitat econòmica,
mitjançant un sistema fiscal
just, establert per la llei i fonamentat en els principis de
generalitat i de distribució
equitativa de les càrregues
fiscals.”
La Constitució va arribar en
el moment propici?
Va arribar en el moment en
què es va poder fer. A Andorra,
els canvis polítics i la voluntat
de transformació sempre està
en consonància amb el que
passa a nivell mundial, i especialment als països de veïns.
Per exemple, la reforma de les
institucions de la segona mei-

Jornada de portes
obertes al Consell,
el curs passat.

tat dels anys 70 segurament
tenia molt a veure amb l’Espanya de la transició. Hi ha
certa correlació amb el que
passa a l’entorn.

La Constitució es va impulsar
quan es va impulsar perquè
es van donar tot un seguit de
circumstàncies: hi havia uns
determinats coprínceps que
veien les coses d’una certa
Però la reforma no va passar manera. Durant anys França
d’aquí, i la Constitució encara havia dit que no era possible
que el president de la Repúva trigar...

blica fos cap d’Estat d’un altre país. Això va canviar. El
Copríncep Martí Alanis també estava íntimament convençut que calia fer la Constitució. Totes les peces van
encaixar. En moments anteriors s’havia intentat anar
més lluny, i
no va
ser possible. En tot cas,
se’m fa molt difícil pensar
en una evolució del país a
partir del 1993 sense la
Constitució.
El futur passa per Europa?
Sí, perquè de la mateixa manera també se’m fa difícil
imaginar l’evolució futura
d’Andorra si no hi ha l’acord
amb Europa. És la següent
estació en el camí, i hi hem
de passar. A més, la nostra
legislació s’alinea cada vegada més amb les directrius i
normatives europees. En
aquest context, seria absurd
no fer un altre pas endavant.
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COMÚ DE LA MASSANA

2018

“S’ha de limitar la població i
arribar a un acord amb la UE”

“Europa no ens pot donar cap
lliçó sobre qüestions socials”

“Espriu deia que Andorra és un
prodigi, gairebé un miracle”

“L’equilibri entre territori i nació
necessita adaptacions”

“La Constitució té recorregut;
25 anys és molt poc temps”

“No sabem mesurar prou bé el
pes que tenen els coprínceps”

La votació del 93
Recull d’imatges de la
jornada del referèndum

LA FAMÍLIA PINTAT a Sant Julià, on destaquen l’excap de Govern Josep Pintat i el seu fill Josep, més tard
cònsol i avui conseller general (esquerra). Al centre, a dalt, el cònsol major de la Massana, Josep Montané,
presideix la mesa electoral. A sota, Modest Baró, pare de l’actual cònsol, diposita el vot. A la dreta, un
elector surt de la cabina de votació, a la Massana.
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