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ENTREVISTA

MOSSÈN RAMON ROSSELL Davant la celebració de Meritxell més atípica que es
recorda, el rector de Canillo posa en relleu que el més important és mantenir la tradició.

’acosta una nova celebra-
ció de la Diada de la patro-
na d’Andorra i aquest any
sembla que serà força di-

ferent a causa de la pandèmia. Com
s’ha enfocat la jornada?
Com a capellà de Canillo, i de Meritxell,
em faig dues preguntes: què demana el
poble i què demana la Mare de Déu.
Aquesta sempre ha estat una festa del
poble, encara que després s’hagi politit-
zat per passar a ser una Diada d’àmbit
nacional. El poble demana complir amb
la Mare de Déu. Moltes generacions
d’andorrans fa segles que segueixen
aquesta tradició. Durant tot el mes de
setembre la gent puja, sobretot els caps
de setmana, a complir amb Meritxell, i
això és el més important. Per altra ban-
da, què vol la Mare de Déu? Vol ser esti-
mada, i el dia de la seva festa vol que li
facin un regal. Per això és important que
aquest any no perdem el significat del
Dia de Meritxell tot i les dificultats que
hi ha hagut. Cal que la tradició es man-
tingui. 

La crisi sanitària ha obligat a suspen-
dre alguns actes tradicionals i a acotar
els que sí que es poden fer. De quina
manera queda tot plegat?
Per la vigília de Meritxell es farà princi-
palment un acte juvenil. No hi pot haver
acumulació de gent, per tant faré una
activitat amb joves com la que es fa per
exemple a Montserrat. Els monitors ani-
ran a fer una excursió al Casamanya, i a
la tarda farem una pregària, i tothom
cap a casa. No es farà, per exemple, la
tradicional processó de torxes de cada
any, ni la festa major de Meritxell que or-
ganitzava el comú de Canillo. Tot això
s’ha hagut d’anul·lar, per simple pre cau-
ció.

I per la Diada?
El dia de la festa, perquè la gent pugui
complir amb la Mare de Déu,a les set
del matí s’obrirà el santuari com es fa
habitualment. El principal canvi respecte
a altres anys és que l’església es tanca-
rà a les 10.30 hores de cara a la missa,
i només hi podran accedir les autoritats
i les persones que hagin recollit les invi-

tacions. A la una del migdia es tornarà a
obrir el santuari, fins les dotze de la nit.
La intenció és que la gent pugui pujar
igualment a admirar la Verge (aquest
any no es pot tocar ni estimar), que pu-
gui posar un llantió, i després marxar.
Sabem que aquest any hi haurà moltes
limitacions, però el que compta, insistei-
xo, és que la tradició es mantingui viva,
encara que sigui amb un altre format. 

Aquesta edició, a més, marca l’inici de
les celebracions del centenari de la co-
ronació de Meritxell, el 1921.
Així és, aquest any comencem la cam-
panya del centenari de la coronació de
la Verge. Agafant com a símbol la coro-
na, que té dotze estrelles, des del 27
d’agost cada dia a les set de la tarda he
fet una missa especial al santuari. I haig
de dir que ha pujat força gent. Després,
durant l’any, cada mes organitzaré un
acte social: conferències, cursos, con-
certs... Serà una manera de fer un recor-
datori abans de la gran festa del cente-
nari, el 8 de setembre del 2021. 

Per què s’ha decidit que la celebració
es perllongui durant tot un any?
Una festa sempre s’ha de preparar. El
centenari comença ara i culmina l’any
que ve amb la corona, perquè si l’any
que ve no hi ha la corona no podrem co-
ronar Meritxell. Aquest any celebrem l’i-
nici d’aquest camí per arribar a la coro-
nació. De fet, quan es van fer els 90
anys de l’efemèride ja vaig publicar un
llibre i vam fer molta festa, perquè em
pensava que no arribaria a veure els
100 anys. Finalment, hi he pogut arribar,
i l’any que ve farem el que calgui perquè
el poble se senti realitzat amb la festa
de Meritxell, i que la Mare de Déu vegi
que fem festa perquè el país s’uneix. I
aquesta és una de les coses boniques
de Meritxell: que és un punt d’unió, ens
agermana a tots dins la multiculturalitat.

Canviant de qüestió, com han anat
aquest any les colònies d’AINA?
El balanç és molt positiu. Sabem que el
més fàcil era no fer colònies per la pan-
dèmia, perquè a més a més tampoc po-
díem agafar infants ni monitors de la

S

« LES DIFICULTATS DE LA VIDA
SEMPRE T’AJUDEN A CRÉIXER »

«AQUEST ANY NO ES
FA NI LA PROCESSÓ

DE TORXES NI LA
FESTA MAJOR»

«EL CENTENARI DE
LA CORONACIÓ

COMENÇA ARA I
CULMINARÀ EL 2021»
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Seu ni d’altres llocs de Catalunya, que
venien sempre. Què hem fet? Ens hem
adaptat al que marcava el Govern i hem
pogut acollir 409 nens, un 60% de la
nostra capacitat total. 

Ha estat complicat organitzar les esta-
des?
Sempre és difícil treballar en contextos
complicats. Però les colònies han anat
molt bé, perquè les dificultats de la vida
sempre et fan créixer. Creixes quan hi
ha problemes. Com he dit, el més fàcil
era tancar. Però hem optat pel difícil:
adaptar-nos. El mateix ministre de Salut
va pujar a AINA i ens va donar les direc-
trius: grups de 20 nens, menjadors se-
parats, excursions amb grups més re-
duïts, monitors i nens només del país...
estem contents, perquè en ser menys
que altres anys també hi ha hagut més
intimitat i més caliu. I els infants, és
clar, necessitaven sortir després de
tants mesos de tancament. 

A més, AINA es va concebre des del pri-
mer moment com l’obra social associa-
da al santuari. 
Sí, i per aquest motiu era important
mantenir aquest compromís amb les fa-
mílies del país. El 1976 vam inaugurar
el santuari nou, amb una gran festa, pe-
rò ja vaig dir des del primer dia que la
Mare de Déu, que estrenava una casa
nova, també volia una casa per als seus
nens. Estem contents de veure com du-
rant gairebé 45 anys Meritxell ha tingut
la seva casa però els infants també. A
més, durant aquest any de celebració
del centenari també organitzarem algu-
nes activitats relacionades amb els jo-
ves.

Per exemple? 
Considerem que cal educar en valors, i
per això un dels actes que hi haurà du-
rant aquest Any Meritxel·lià, com jo l’ano-
meno, serà una formació a càrrec d’un
psicòleg; concretament un curset sobre
prevenció de consum de drogues i alco-
hol en nens i adolescents. 

Meritxell també és un important centre
de pelegrinatge i turisme. La Covid-19

ha impactat d’alguna manera en el
nombre de visitants?
Al contrari. El mes d’agost hi ha hagut
molts visitants a tot Canillo, no només a
Meritxell: al Forn, a la vall d’Incles, al
Roc del Quer... L’opció del turisme de
proximitat, en lloc de triar destinacions
llunyanes, s’ha fet notar, i el santuari
tampoc ha estat una excepció. Els ma-
teixos guies em deien que mai havien
vist tanta gent a Meritxell. 

«AINA S’HA POGUT
ADAPTAR A LES

RESTRICCIONS I HA
ACOLLIT 409 NENS»
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PREPARANT EL CENTENARI
EFEMÈRIDE

Després del reconeixement oficial de Meritxell com a patrona, set anys més tard,
el 1921, va tenir lloc la coronació. Un seguit d’actes serviran per celebrar els 100 anys

l progressiu augment de la
devoció i admiració cap a la
Verge de Meritxell al llarg
dels anys, i l’assentament

d’unes circumstàncies especials de ma-
duresa i interiorització del sentiment na-
cional per part dels habitants d’Andorra,
van portar el Consell General, el 24 d’oc-
tubre del 1873, a declarar oficialment i
per unanimitat la Verge de Meritxell pa-
trona de les Valls d’Andorra: “es consig-
na el fet que Nostra Senyora de Meritxell
considerada per les Valls d’Andorra com
a la seva patrona i especial protectora
des de temps immemorials”, resava el
text.

Anys després, el continuat suport dels
diferents bisbes coprínceps a Meritxell,
units a aquest fervor i tradició popular
que ja s’havia gestat temps enrere, van
fer possible que el bisbe Joan Benlloch
Vivó demanés, el 23 d’agost del 1913, la
declaració canònica del Patronat de la
Verge de Meritxell. No passa desaperce-
but el fet que des de la proclamació del
patronatge (1873) fins al seu reconeixe-
ment eclesiàstic (1914, un any després
de la seva petició) passessin més de
quaranta anys. Els convulsos i regirats
temps d’aquesta època, unit a les ten-
sions entre la Mitra d’Urgell i els gover-
nants d’Andorra, van fer que, de forma in-

explicable, calgués esperar tant de
temps per a aquest reconeixement. La
Santa Seu, mitjançant el summe pontí-
fex, el Papa Pius X, va confirmar el patro-
natge de la Verge de Meritxell sobre el
poble andorrà l’any 1914. El Consell va
voler que aquest moment se solemnit-
zés, i es va acordar que se celebri, cada
8 de setembre, la Festa Nacional de les
Valls.

Anys després, el bisbe Justí Guitart va
voler completar l’obra dels seus prede-
cessors i va treballar a favor de la coro-
nació canònica de la Verge com a patro-
na d’Andorra, procés de reconeixement
que va concloure el 8 de setembre del

1921. La facultat de concedir aquest pri-
vilegi requeia sobre la basílica de San Pe-
re de Roma.

Amb l’objectiu de celebrar aquesta
efemèride, des d’avui fins al 8 de setem-
bre del 2021 hi ha previstos diferents ac-
tes de commemoració, que inclouen con-
certs, convivències i campaments de
formació per a joves o conferències, en-
tre d’altres. Un any meritxel·lià que clourà
de manera solemne la data exacta del
centenari de la coronació de Meritxell,
després que enguany molts dels actes
tradicionals del dia de la patrona s’hagin
hagut de suspendre a causa de la pandè-
mia de la Covid-19.

El patronatge es va
proclamar el 24
d’octubre del 1873
per part del Consell 

La Covid-19 ha fet
suspendre molts
actes tradicionals de
Meritxell aquest any

E

Les actuacions i favors
atribuïts a la Mare de
Déu de Meritxell van
ser un dels arguments
que va exposar el Con-
sell General per decla-
rar-la patrona d’Andor-
ra. Alguns exemples

són explicats al llibre
de Lluís Ignasi Fiter
Història i Novena de
Nostra Senyora de Me-
ritxell. A l’obra són ci-
tats una sèrie de ca-
sos de protecció
extraordinaris dels se-

gles XVIII i XIX. El pri-
mer que es documenta
es remunta al 1730,
quan Miquel Duedra
Passamané, de Cani-
llo, va ser auxiliat per
la Verge mentre era
atacat per uns lladres.

ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES

! a més
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l santuari de Meritxell for-
ma part des del 2014 de la
Ruta Mariana, un recorregut
que uneix els santuaris ma-

rians del Pilar (Saragossa), Torreciutat
(Osca), Lourdes (França), Montserrat
(Barcelona) i el mateix Meritxell (Principat
d’Andorra). La basílica andorrana va ser
l’última a incorporar-se a la ruta, després
de mostrar durant força temps l’interès
per formar-ne part.

D’aquesta manera, cinc importants
centres marians queden vinculats per un
itinerari de fe guiat per l’espiritualitat i
devoció, en què es combinen turisme,
patrimoni, paisatge, gastronomia i natu-
ra. Es tracta d’una ruta plural i multicultu-
ral, on cada santuari té unes qualitats i
característiques pròpies i on cada entorn
ofereix una important i variada oferta d’a-
tractius turístics. Actualment, és un dels
itineraris de pelegrinatge més visitats i
reconeguts. La proposta de Ruta Maria-
na inclou una part religiosa, més espiri-
tual, i una altra més turística i cultural,
més terrenal.

La ruta acull anualment entre els seus

cinc santuaris prop de 12 milions de pe-
legrins, situació que reflecteix el gran
atractiu i importància que té tant per als
pelegrins com per als turistes. L’essèn-
cia de la Ruta Mariana està en el valor
espiritual dels seus santuaris i en un lle-
gat històric d’excepcional importància.
Un dels objectius d’aquests centres és
facilitar la visita al pelegrí o visitant, i afa-
vorir el coneixement dels conjunts religio-
sos i els seus entorns. 

En l’actualitat, aquesta ruta està indi-
cada per a recórrer-la amb cotxe, moto o
autobús, bé de manera particular o bé a
través de viatges organitzats. La majoria
d’agències acostumen a programar viat-
ges per la Ruta Mariana a mida per a
grups concrets, diòcesis i associacions,
sota petició expressa. L’orografia, les
carreteres de muntanya i l’altitud de les
mateixes dificulta molt fer-la amb bici o a
peu. A més, molts dels trams discorren
per carretera i això fa que s’hagin d’ex-
tremar les precaucions. No obstant això,
algunes persones l’han recorregut amb
bicicleta i altres n’han realitzat alguna
part caminant.

DESTÍ DE PELEGRINATGE
Meritxell forma part, amb altres quatre basíliques de l’entorn, de la Ruta Mariana

ITINERARI RELIGIÓS I TURÍSTIC

E
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costem-nos un any
més, ni que sigui es-
piritualment, o de for-
ma virtual, al Santua-

ri de la Mare de Déu de Meritxell,
la nostra Patrona, per celebrar l’A-
plec de tot el país unit. Acudim a
Ella perquè ens ajudi a superar les
dificultats i els reptes d’aquesta
pandèmia de la Covid-19 que col-
peix la humanitat sencera.

Aquests mesos passats hem
viscut moments molt tristos a cau-
sa de les pèrdues de vides huma-
nes. També pels malalts i els que
pateixen les conseqüències de la
crisi humanitària que estem vivint.
Des de Meritxell pregarem per tots
i enviarem un missatge d’esperan-
ça a totes les persones grans i
vulnerables; especialment les que
viuen en residències o tasten la
dura prova de la soledat; sense
oblidar els infants que han estat
tancats i sense escola, especial-
ment els que pateixen més carèn-
cies. També els empresaris i els
treballadors que veuen perillar els

llocs de treball. Els estimem a
tots i els necessitem. Caldrà l’es-
forç de tots per trobar solucions a
les noves necessitats.

També des de Meritxell agrai-
rem a tanta gent bona que amb
treball i sacrifici ha fet possible, i
encara ho està fent, que tirem en-
davant dins de la pandèmia, espe-
cialment els que treballen en el
món de la salut. També les autori-
tats del país i els responsables de
la vida social, les institucions, les
famílies i també cadascun de nos-
altres. Pensem en tants gestos

petits i grans de servei i de bon-
dat. Res no serà oblidat davant de
Déu! Gràcies Verge Maria perquè
infoneu bondat en el cor dels an-
dorrans i les andorranes d’avui.

Hem de sortir units i enfortits
d’aquesta prova, potser més hu-
mils, però segur que també més
forts i més solidaris, més atents
al que realment és essencial en la
vida i que les proves ens ajuden a
reconèixer-ho. Posem a les mans
de la Mare de Déu el nou curs es-
colar, social i polític que comença,
i demanem-li que beneeixi l’antic i
noble Poble Andorrà, que sostingui
i renovi la nostra fe cristiana, i que
ens concedeixi un amor ardent en-
vers tothom, especialment solidari
amb els més necessitats. I que
allunyi de nosaltres aquesta pan-
dèmia.

El Papa Francesc en la dramàti-
ca situació actual demana que
acudim a Maria i que busquem re-
fugi sota la seva protecció. Va pro-
posar una oració que entre altres
peticions demana: “Maria, feu
créixer en el món el sentit de perti-
nença a una única i gran família,
prenent consciència dels llaços
que ens uneixen a tots, perquè,
amb un esperit fratern i solidari,
sortim en ajuda de les nombroses
formes de pobresa i situacions de
misèria.” I hi afegia la pregària
més antiga que coneixem dirigida
a la Verge Maria, que fou trobada
escrita en un papir copte, escrit en
grec, datat vers l’any 250 i que se-
gur que moltes generacions l’han
cantada davant la imatge sagrada
de Meritxell: “Sota la vostra pro-
tecció (Sub tuum praesidium) ens
refugiem, oh Santa Mare de Déu;
no desoïu les nostres súpliques
en les nostres necessitats. En
tots els perills deslliureu-nos sem-
pre, Verge gloriosa i beneïda.”

Deixem que Maria ens amoro-
seixi el cor endurit, i que sigui la
nostra protectora enmig de les
pors. 

Joiosa festa de Meritxell!

EN TEMPS DE PANDÈMIA, 
ACOSTEM-NOS A MERITXELL

“Hem de sortir
units i enfortits
d’aquesta prova”

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

A

Av. Enclar 20 AD500 Sta. Coloma - Principat d’Andorra - Tel.: +376 722 237 · Mòbil: 349 089 ·  cristallerianouestil@andorra.ad

 Vidres i miralls de tot tipus i colors

Vidres amb cambra i mampares

 de bany a mida

Instal·lacions per a botigues i obres

Assessorament tècnic

Pressupost sense compromís

Cristalleries

Us desitgem una 
Bona Diada de 

Meritxell

SALUTACIONS >>
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n aquesta diada del
8 de setembre, data
de la celebració de la
Santa patrona del

Principat d’Andorra, Nostra Senyo-
ra de Meritxell, he volgut adreçar-
me a tots vosaltres, andorranes,
andorrans, així com a aquells que
han escollit aquestes boniques
valls pirinenques per viure-hi i tre-
ballar-hi.

La pandèmia de la Covid-19 ha
canviat el nostre món i sé que
moltes famílies d’Andorra han pa-
gat un preu molt elevat amb la
pèrdua d’un ésser estimat, i és
primerament cap a elles que van
els meus pensaments.

El vostre Govern ha posat en
marxa mesures efectives per com-
batre aquest virus i voldria felici-
tar-lo especialment, associant a
aquestes felicitacions el conjunt

del personal sanitari de l’hospital
Nostra Senyora de Meritxell així
com als nombrosos voluntaris
que han participat i participen en-
cara en les accions de cribratge i
de testos a la població.

El Govern andorrà ha pogut
comptar en aquesta lluita amb
tota la meva ajuda en tant que Co-
príncep francès i amb el ple su-
port de França, posant a disposi-
ció, des del principi de la crisi,
mascaretes o llits hospitalaris a
l’hospital de Foix.

Igualment, he vetllat personal-
ment per obtenir l’obertura de la
frontera francoandorrana al més
aviat possible després de la fi del
confinament  per tal de permetre
que l’economia del Principat es
torni a reactivar.

Totes aquestes accions, que
hagin estat a iniciativa del Govern
andorrà o a la meva iniciativa,
haurien estat en va si no hagues-
sin rebut l’adhesió i el suport  de
la població del Principat que ha
fet prova, i continua fent-ho, d’un
civisme notable en l’aplicació de

gestos, barreres indispensables
per a l’erradicació d’aquest virus.

He volgut adreçar-me personal-
ment a totes i a tots per fer-vos
arribar el meu més sincer agraï-
ment. 

Per descomptat el risc d’una
represa de la pandèmia no està

definitivament descartat i haurem
de fer front a dificultats econòmi-
ques imprevisibles fa tot just al-
guns mesos, però, en aquest dia
de commemoració i d’unió nacio-
nal al voltant del símbol que re-
presenta la Verge de Meritxell pel
conjunt dels habitants del Princi-

pat d’Andorra, estic convençut
que Andorra, com les altres na-
cions, arribarà a superar ben aviat
aquesta dura prova.

Pot comptar en això amb la
meva ajuda personal en tant que
Copríncep d’Andorra, i amb la de
França.

LA COVID-19, UNA CRISI SANITÀRIA
QUE SUPERAREM BEN AVIAT

EMMANUEL MACRON President de la República Francesa i Copríncep d’Andorra

E

www.coansaandorra.com

Us desitgem 

Bona Diada

de Meritxell

Passatge Antonia Font Caminal, 1, despatx 501 · AD700 Escaldes-Engordany · coansa@andorra.ad · Telèfon: 811 000tge Antonia Passa despCaminal, 1,Font Escal

aa.coanswww

700 Dpatx 501 · A ldes-Engordany · coans

a.comrandor

.ad · Telèfondorra@asa on: 811 000

“El Govern ha pogut
comptar amb tota
la meva ajuda”

SALUTACIONS >>
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envolguts ciuta-
dans i ciutadanes
d’Andorra,
La tradició fa que

cada any la síndica o el síndic
que ocupa el càrrec s’adreci
als ciutadans i a les ciutada-
nes del país amb la salutació
del Dia de Meritxell, a fi de
compartir unes reflexions amb
tots ells.

Sempre s’hi recullen els
bons propòsits per a l’inici del
curs polític i també algunes
idees més personals al voltant
de la celebració, però sens
dubte enguany és un any espe-
cial, un any en què tot allò que
formava part de la nostra vida
quotidiana ha canviat.

La pandèmia de la Covid-19
iniciada al nostre país pels
volts del Dia de la Constitució
ens ha dut situacions que no
havíem viscut mai: hem estat
confinats, hem patit per la sa-
lut de totes les persones que
viuen al país, hem hagut d’a-
dequar protocols per respon-
dre a les necessitats de la
gent gran i dels nostres in-

fants, hem après que la mas-
careta i el distanciament so-
cial són eines inevitables per
a la recuperació d’un dia a dia
diferent.

Vull fer una menció espe-
cial, i amb profund respecte, a
les persones que ens han dei-
xat i al dolor que han viscut

els seus familiars i amics.
També vull agrair els esforços
de tots els col·lectius que des
del primer dia van aportar tota
la seva energia a les necessi-
tats que la pandèmia ha creat.

Ara encara estem corpresos
per la dimensió de la situació,
que té unes conseqüències
socials i econòmiques que cal-
drà adreçar de manera ferma,

rigorosa i ponderada. I tots
haurem de ser responsables
de les nostres accions i deci-
sions.

Per tant, hem arribat a una
celebració del Dia de Meritxell
que no hauríem imaginat mai,
però aquí som i d’aquesta rea-
litat n’hem d’extreure la força
per continuar ja que així po-
drem avançar en la reflexió
que ens porti a un nou para-
digma de vida.

Us encoratjo a tots i totes a
aprendre a escoltar-nos, a en-
tendre des de dins de nosal-
tres allò que està succeint i, a
partir d’allí, compartir-ho amb
els altres. Que siguem actors
d’una realitat que incorpori un
nou humanisme a les nostres
vides. La Covid-19 ens ha
mostrat les nostres febleses
de manera fefaent; aprenguem
a desenvolupar amb actitud re-
silient les nostres fortaleses.

Des del Consell General i en
nom de tota la Sindicatura, us
desitjo un Dia de Meritxell ple
d’esperança en el futur.

FORÇA PER CONTINUAR AVANÇANT
ROSER SUÑÉ Síndica general

B

“Aprenguem a
desenvolupar les
nostres fortaleses”
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envolgudes conciu-
tadanes, benvol-
guts conciutadans,
Un any més m’adre-

ço a totes i tots vosaltres amb
motiu del Dia de Meritxell. Tan-
mateix, enguany ho faig en un
context trist i difícil, tenint en
compte la pandèmia de la Co-
vid-19 en què estem immersos
des del mes de març passat,
que també ha impactat en la
celebració de la festivitat de la
patrona del nostre país.

Malgrat aquestes circums-
tàncies, el Dia de Meritxell con-
tinua sent una jornada de ger-
manor i d’unió del poble
andorrà. Durant els períodes de
confinament i de posterior re-
presa progressiva de l’activitat

que hem viscut aquests darrers
mesos, s’ha fet palesa més
que mai la cohesió i la madure-
sa de la nostra societat. En
efecte, les ciutadanes i els ciu-
tadans han demostrat i conti-
nuen demostrant una actitud
solidària i exemplar, particular-
ment en el cas de tots els pro-
fessionals que estan a la prime-
ra línia per encarar i superar un
dels reptes més grans de la
nostra història moderna.

La crisi que vivim ha sacsejat
els fonaments de la nostra so-
cietat; les conseqüències sobre
la salut, l’economia i la nostra
quotidianitat són notables. Per
aquest motiu, el Govern no dei-
xarà d’esmerçar tots els esfor-
ços que calguin per adoptar les
mesures necessàries per miti-
gar l’impacte de la Covid-19. En
aquest sentit, hem intentat ser
proactius des de l’inici i volem
continuar fent front a la situació
actual amb les màximes garan-
ties, encarant els grans reptes
que ens depara el futur. Així, un
cop passat el període estival, la
nostra acció se centra a garan-

tir la represa de l’activitat esco-
lar i assegurar, alhora, la conti-
nuïtat de les activitats econòmi-
ques.

Sens dubte, un dels princi-
pals neguits de les famílies és

el retorn a les aules. Després
d’un període molt llarg sense
escola, aquest dimecres la ma-
joria d’infants i joves del país
iniciaran un nou curs escolar,
un curs que estarà marcat per

l’evolució de la situació epide-
miològica. El ministeri d’Educa-
ció i Ensenyament Superior,
conjuntament amb el ministeri
de Salut, ha planificat de forma
acurada tots els protocols i ac-

UN PAÍS VALENT, COMPROMÈS I SOLIDARI
XAVIER ESPOT ZAMORA Cap de Govern

B

“La crisi que vivim ha
sacsejat els fonaments
de la nostra societat”
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cions que s’han de tenir en
compte per encarar amb les
màximes garanties de segure-
tat el retorn a l’activitat dels
nostres alumnes, i també del
personal docent i de la resta
del personal escolar. Hem de
reprendre la normalitat i no po-
dem oblidar que el coneixement
i l’educació són la clau de volta
en el desenvolupament perso-
nal i col·lectiu d’una societat.

L’excepcionalitat d’aquests
darrers mesos ha comportat
que els nostres infants i joves
hagin viscut situacions compli-
cades; incerteses i soledat; an-
goixa i avorriment, i altres vivèn-
cies que evidentment no poden
quedar al marge de la tasca do-
cent i de les famílies. Per
aquest motiu, el Govern no vol
que cap alumne quedi al marge,
que es produeixi una desvincu-
lació escolar. De la mateixa ma-
nera, estarem a prop de totes i
tots els professionals que tre-
ballen als nostres centres per-
què no podem obviar que el d’a-
quest mes de setembre serà un
inici de curs incert i que requeri-
rà recursos, respostes àgils,
comprensió i empatia.

La gestió diària de la pandè-
mia és una prioritat per a nosal-
tres, però també ho és treballar
pel futur d’Andorra a mitjà i a
llarg termini, per tal que d’ara al

2023 sortim reforçats d’aques-
ta situació i puguem recuperar,
com més aviat millor, la nostra
capacitat de generar riquesa i
benestar. És amb aquesta vo-
luntat que el Govern va presen-
tar el mes de juliol passat als
diversos grups parlamentaris,
així com als agents socials i
econòmics, un nou full de ruta
amb l’objectiu d’assolir tot allò
que ens falta i, a la vegada,
conservar tot allò de què ens
sentim orgullosos.

Aquest pla d’acció, basat en
els principis de sostenibilitat,
innovació i resiliència, és un tre-
ball que està obert i que s’ha
de nodrir d’aportacions de di-
versos sectors. Així, la partici-
pació ciutadana serà indispen-
sable per consolidar un pla
d’accions que ha de seguir mo-
dernitzant i enfortint el país i el
seu teixit econòmic i social.
Des del Govern pensem que la
participació de la ciutadania en
la presa de decisions que afec-
ten directament la gestió públi-
ca és cabdal per a un millor mo-
del de governança.

Ara més que mai espero que
un dia tan especial com el de
Meritxell serveixi per evidenciar
tot allò que ens uneix; per fer
palès que la societat andorrana
és una societat altament cohe-
sionada. Per recórrer aquest
nou camí comptem amb totes i
tots vosaltres. Perquè, malgrat
els moments incerts i compli-
cats que ens esperen, el Go-
vern té la sort d’estar al capda-
vant d’un país fet de persones
valentes, compromeses i solidà-
ries.

En aquest dia del poble, us
desitjo un feliç Dia de Meritxell.

“D’ara al 2023 hem 
de sortir reforçats
d’aquesta situació”

SALUTACIONS >>
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n la Festa de la
Mare de Déu de
Meritxell de 1910,
mossèn Blas Pe-

descoll començà el seu recto-
rat a la parròquia de Canillo. I
el 8 de setembre de 1921 tan-
cà emotivament la seva missió
a la primera parròquia andorra-
na, en la Festa de la Coronació
de la Mare de Déu de Merit-
xell. L’any vinent, el 2021, farà
cent anys.

Cent anys són molts i és
una xifra molt significativa per
fer-ne una celebració solemne.
Tota festa mereix una prepara-
ció digna i això és el que espe-
ra la Mare de Déu de Meritxell
i el que esperem fer.

El rector, mossèn Blas, fidel

a l’anhel del bisbe pastor Justí
Guitart de voler signar el de-
cret de Roma, que declarava
canònicament la Mare de Déu
de Meritxell patrona del Princi-
pat d’Andorra, inicià el 8 de
setembre de 1920 una missió
pastoral –enguany fa cent
anys– per preparar les parrò-
quies andorranes per a la gran
celebració. El síndic Gresa
sostingué no sols el voler del
bisbe i Copríncep Guitart i del
rector canillenc, sinó que, com
deixà escrit, “vull donar satis-
facció al desig de tots els an-
dorrans” dels inicis del segle
XX”.

La fidelitat a la història an-
dorrana ens mena a programar
des del cimal sagrat andorrà
un any meritxel·lià amb el fil
conductor –com diuen els ai-
nistes– d’ofrenar pel Centenari
de la Coronació, el 8 de setem-
bre del 2021, UNA CORONA DE
JOIES VIVES, que hem de ser
tots i cadascun dels seus de-
vots.

Seguim les petjades de poe-
tes com mossèn Cinto Verda-

SALUTACIONS <<

VERGE CORONADA, DIVINAL JOIELL
MOSSÈN RAMON ROSSELL Rector de Canillo

E

“Tota festa mereix una
preparació digna i això
espera la Mare de Déu”
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guer i mossèn Manel Pal. Com
ells, crearem per a la Mare de
Déu de Meritxell la CORONA VI-
VENT DE DOTZE ESTRELLES,
que glossa el llibre de l’Apoca-
lipsi, a la qual l’església de
Sant Joan de Caselles dedica
el retaule de l’altar major.

D’aquesta preparació so-
lemne dels actes del centenari
en destaquem:

−El concert tradicional a
l’Auditori Nacional, a Ordino, a
càrrec dels joves estudiants
de corda de la Jonca, el dia 20
de setembre.

−Una convivència de forma-
ció per a nois i noies sobre Va-
lors o addiccions, el mes d’oc-
tubre.

−La Gavernera florida en el
cor de l’hivern per al Nadal
dels infants, el mes de desem-
bre.

−La creació del campament
meritxel·lià d’AINA a les bas-
ses de Mereig.

−La conferència sobre El
cardenal Vidal i Barraqué, pro-
feta del segle XX, que vingué a
Andorra a coronar-la.

−Actes habituals en el camí
del curs, que tindran un color
meritxel·lià.

La Virtus Unita Fortior dins
la multiculturalitat, que l’UCE
d’Estiu celebra enguany a Ca-
nillo, pren tota la força que te-
nia el Consell General aquell

24 d’octubre de 1873 quan,
en la crisi que patia Andorra,
demanà als ciutadans que no
emigressin i que, agafats al
tron de la patrona i especial
protectora seva des de temps
immemorials, la Mare de Déu
de Meritxell, aixequessin el
país.

Ens ho escriu ara també
l’arquebisbe i Copríncep Joan-
Enric Vives:

“Maria és gloriosa promesa
del que Déu vol fer també en
tots nosaltres, festa gran. Fem
festa major, alegrem-nos per
aquesta Mare tan gran i tan
poderosa, i acudim constant-
ment a Ella, perquè ens ajudi a
superar les dificultats d’aques-
ta pandèmia sanitària que ens
colpeix.”

El rector de Canillo, mossèn
Blas, el 8 de setembre de
1920 encetava el pelegrinatge
devers la Festa de la coronació
de la Mare de Déu de Merit-
xell, patrona d’Andorra. El Pa-
pa Francesc predica: “Estimo

les coses que demanen es-
forç, les coses en tensió, per-
què la veritat es construeix
fent camí”.

No podem defraudar Maria
de Meritxell, que és la dolça
Mare de tots, i espera que

tots, cadascú des del seu camí
particular i col·lectiu, fem un
pelegrinatge d’amor i d’esforç
per unir-nos tot aquest temps
dins el 8 de setembre del
2021, en una abraçada frater-
nal entre nosaltres i filial en-

vers Ella, patrona i protectora
del nostre Principat d’Andorra.

No ens faltarà mai la seva
mà estesa i ben oberta, que
ens vol agafar i conduir, i el
seu dolç mirar que ens va
dient: “Endavant i coratge!”

“La fidelitat a la història
ens mena a programar
un any meritxel·lià”

SALUTACIONS >>
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19.00
VETLLA JOVE DE SANTA
MARIA DE MERITXELL 
Lectura de poemes de

mossèn Manel Pal.

Cançons de l’estiu 2020

d’AINA.

Eucaristia (tan sols per a nois i noies de 14 a

25 anys).

07.00
INICI DE LA PROCESSÓ
individual devers la

sagrada imatge de la Mare

de Déu de Meritxell per

presentar-li un gràcies,

una petició i una mirada

amorosa.

11.00 EUCARISTIA SOLEMNE
a la Basílica de Meritxell per l’arquebisbe-

bisbe i Copríncep d’Andorra, S. E. Joan-Enric

Vives i Sicília, acompanyat dels sacerdots de

les Valls, amb l’assistència de les autoritats

andorranes, i cantada pel Cor dels Petits

Cantors d’Andorra. Cant de l’Himne andorrà i

dels Goigs, i veneració de la sagrada imatge

de la Mare de Déu de Meritxell. Nunci

apostòlic: Excm. i Rvdm. Mons. Bernardito

Cleopas Auza.

Programa d’actes

Observacions:

D’acord amb els decrets i els avisos que el

Govern publica periòdicament al Butlletí Oficial

del Principat d’Andorra (BOPA) relatius a les

mesures excepcionals per fer front a la

infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2)

referents a les recomanacions per a

l’organització d’actes i reunions, es creu

convenient reduir els actes de la jornada.

8
DIMARTS

Per aquest motiu, els horaris i els actes del

Dia de Meritxell es modificaran. Les premisses

adoptades són:

- Se suspendran les misses de les 7.30 h,

les 9 h i les 19 h.

- Els accessos al peu de Santuari estaran

tancats des de les 10 h fins a les 13 h.

- Es restringirà la capacitat a la missa major

de les 11 h.

- Només podran entrar a la missa els fidels

que tinguin invitació. Les invitacions caldrà

recollir-les prèviament a la rectoria de la

parròquia respectiva (la data límit de recollida

és el diumenge 6 de setembre).
- La missa major serà retransmesa per ATV i

RNA.

- L’ús de la mascareta serà obligatori durant

tot l’acte.

- L’església del Santuari tancarà les portes a

les dotze de la nit.

- Tot el dia 8 de setembre, durant tota la

festa, hi haurà un servei continu i gratuït

d’autobusos que faran el recorregut entre la

carretera general –torrent Pregó– i el Santuari,

entre les 7 h i les 21 h, ofert pel Govern.

12.00
CONCERT
A les 12 hores, a

l’Auditori Nacional

d’Andorra, a Ordino, tindrà

lloc el tradicional Concert

de Meritxell. En aquesta

ocasió els protagonistes

seran els joves estudiants de l’ONCA,

acompanyats per músics professionals de

l’ONCA, sota el títol d’Innovació i dinamisme.

Un projecte dissenyat especialment per

fomentar el creixement musical, humà i

artístic dels joves instrumentistes de corda del

país.

7
DILLUNS

SETEMBRE

20
DIUMENGE



D’esquerra a dreta i de dalt a baix: el santuari, en una
imatge prèvia a l’incendi del 1972. Vista exterior de l’anti-
ga església de Nostra Senyora de Meritxell, un cop re-
construïda. El delegat permanent del Copríncep episcopal,
Gregori Creus, amb el conseller general Albert Torres i els

cònsols de Canillo, Antoni Casal i Pere Torres, amb l’arxi-
preste, Pau Vidal, consultant els plànols d’AINA i visitant
les obres. Ainistes celebrant els noranta anys de la coro-
nació de Meritxell, l’any 2011. Mossèn Ramon amb els in-
fants d’AINA al santuari.

meritxell en imatges!
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