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25 ANyS DE CONSTITUCIÓ
El camí constituent va ser llarg i, sovint, estret, igual que ho ha estat  

i ho seguirà sent el camí constitucionalista.
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Tant els coprínceps com el síndic general i el cap de Govern dirigeixen  

unes paraules a la ciutadania amb motiu de l’aniversari de la Constitució.

ENTREVISTA A ÒSCAR RIbAS
El cap de Govern durant el procés 

constituent repassa els alts i baixos de les 
negociacions, alhora que dona el seu punt 
de vista sobre les problemàtiques actuals.

ENTREVISTA A JOSEp MARSAL
L’actual president del  

Grup d’exsíndics i exconsellers era  
subsíndic quan es va aprovar la  
Carta Magna i explica les seves 

 vivències d’aquell període i  
les seves opinions actuals.

TAULA RODONA D’ExSíNDICS
El Consell General va reunir els vuit exsíndics per parlar sobre la 

Constitució, el que va representar en el seu moment i el que suposa avui.

LA CASA DE LA VALL
La Casa de la Vall obre les seves portes al públic per celebrar la  

Constitució, per descobrir els seus secrets i la història que  
respira a tothom que els vulgui conèixer.

ARTICLES
D’entre tota la Constitució es destaquen alguns dels articles més  

significatius i representatius del text.

Dimecres 14 de març

de 10 h a 14 h

Jornada de portes obertes
Visites guiades a la Casa de la Vall 

i el nou hemicicle.

a les 12 h

Actuació de l’Andorra Big Band
Al vestíbul del Consell General.

a les 13 h

Sardanes 
A la plaça del Consell General.

des de les 9 h fins a les 16 h

Programació especial de RNA i ATV 
Des de l’hemicicle. 

a les 21 h

Castell de focs 
Des del centre d’Andorra la Vella,

amb la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella.

Dimarts 13 de març

de 15 h a 20 h

Jornada de portes obertes 
Visites guiades a la Casa de la Vall 

i el nou hemicicle.

a les 18 h

Espectacle de titelles
Seguit d’un berenar popular.

a les 21 h

Concert per celebrar el 25è aniversari
de la Constitució i de l’ONCA.
A l’Auditori Nacional Ordino. Entrada lliure.
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El camí constituent va ser llarg i, sovint, 
estret. Després d’un intent fallit per fer 
una Constitució per la via anglosaxona, a 
partir de decrets legislatius amb caràcter 

constitucional, les institucions del moment van op-
tar per la via “revolucionària”: presentar una Carta 
Magna completa i acabada. No va ser fàcil, ho han 
repetit i ho repeteixen sempre els protagonistes, 

els que van fer possible que Andorra, l’any 1993, 
aprovés la Constitució. Després de llargues i ten-
ses negociacions, el 2 de febrer del 1993 el Consell 
General va aprovar la Carta Magna, la norma supe-
rior que havia de regir les institucions andorranes 
i portar el país a la modernitat, que va ser ratifica-
da pel poble andorrà en referèndum el 14 de març 
d’aquell mateix any.

25 anys després, el 14 de març seguim cele-
brant la separació de poders i que el país s’hagués 
dotat amb tots els atributs, per fi, d’un Estat inde-
pendent. Però el camí constitucionalista ha passat 
i seguirà tenint algunes estretors. Són diversos els 
debats actuals que tenen la Carta Magna de rere-
fons: la redefinició de competències i transferèn-
cies entre comuns i Govern, la doble nacionalitat 
o l’avortament són alguns dels temes que recent-
ment han estat, o estan, a l’agenda política actual 
del país. 

D’aquests i altres temes n’han parlat els exsín-
dics en una taula rodona per commemorar el 25è 
aniversari de la Carta Magna, però també el que  
era cap de Govern quan es va aprovar, Òscar Ribas, 
i el subsíndic de l’època, Josep Marsal, en les en-
trevistes que es poden llegir en aquesta publicació 
especial amb motiu de la celebració de la Consti-
tució, en què també podreu trobar una “visita gui-
ada” a la Casa de la Vall, a més de les tradicionals 
salutacions dels coprínceps, el síndic general i el 
cap de Govern, i un recull d’alguns dels articles 
més significatius de la Constitució.

25 anys de constitució

Carta magna
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A
quest 14 de març del 2018, mitjançant aquest missat-
ge, voldria adreçar-me a vosaltres, andorranes i an-
dorrans, així com a tots els que heu escollit el Principat 
d’Andorra com a terra d’acollida i de vida.

Avui ja fa 25 anys, el poble andorrà va demostrar la seva con-
fiança en el futur del país quan va aprovar per referèndum, amb 
una gran majoria, la primera Constitució del Principat d’Andorra.

Aquesta Constitució elaborada amb l’impuls dels coprínceps 
i del Consell General va permetre a Andorra esdevenir un Estat 
de dret totalment sobirà després de segles d’un estatut jurídic 
incert.

La Carta Magna permetia igualment a Andorra 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,   crear un Tribunal Constitucional.

Un quart de segle més tard, aquestes diferents institucions 
han trobat el seu lloc i els mecanismes que han desenvolupat els 
constituents per adaptar-ne el funcionament i les relacions  han 
demostrat tota la seva efectivitat.

Durant aquest període, Andorra ha conegut diversos coprín-
ceps, tant l’episcopal com el francès, s’han succeït cinc caps de 
Govern i el Consell General s’ha renovat diverses vegades sense 
que cap dels seus líders hagi qüestionat els principis constitucio-
nals adoptats l’any 1993.

S’ha fet molt de camí i avui, gràcies als esforços de tots, Andor-
ra és un Estat reconegut per la comunitat internacional, en què 
pren tot el lloc que li correspon.

A nivell 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.

A nivell de 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 inici-
ativa 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’econo-
mia andorrana obrir-se i accedir al mercat interior que represen-
ta 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 adaptaci-
ons del model econòmic del Principat, però permetrà a Andorra 
aprofitar totalment els seus actius geogràfics, turístics i econò-
mics. 

Andorra, per la seva geografia, la seva història i les seves insti-
tucions està dins d’Europa, és una evidència. Ho 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, convido 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’An-
dorra afrontar amb optimisme els reptes d’aquests nous temps.

Missatge per commemorar el 25è aniversari 
de la Constitució

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

En 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 réfé-
rendum à une très large majorité la première Constitution de la Principauté d’An-
dorre 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 de-
venir un Etat 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, du Gou-
vernement, 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 succédés, et le Conseil Général a 
été renouvelé à plusieurs reprises sans qu’aucuns de leurs responsables ne songent 
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 Etat 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 Principauté 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’associ-
ation.

Ce pari de l’ouverture à l’Europe, contre la tentation du repli sur soi, est l’affir-
mation, 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’Andorre d’exploiter totalement ses atouts géo-
graphiques, 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 le courage permettront à la Principauté d’Andorre d’affronter sans inquiétude les 
défis de ces nouveaux temps.

(Text original)

Message du Président de la République, Co-Prince d’Andorre, 
à l’occasion du 25ème anniversaire de la Constitution
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A
quest 14 de març s’escauen els 25 anys de la Constitució del Prin-
cipat d’Andorra, que va donar un impuls molt gran al país i ens 
va assentar amb decisió i responsabilitat en el concert de les na-
cions democràtiques. Quants canvis de llavors ençà. La Constitu-

ció andorrana és el text legal en què 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 con-
té 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 desembullat 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 accep-
tació de la Constitució amb el 74,19% de vots afirmatius. Així fou aprovada en 
el referèndum del 14 de març de 1993, ara fa 25 anys. Això avui és història i 
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 internacional. 
És bo destacar que Andorra, des que existeix, ha tingut una relació europea 
clara, tal com el nostre himne  nacional 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 en formem part. Es fa ne-
cessari treballar també des d’Andorra, per un futur basat en la capacitat de 
cooperar junts per superar recels, menyspreus o divisions, i afavorir 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 re-
quereix una conscienciació general de tots els estaments del Principat, com 
va passar amb la nostra Constitució de 1993. Cadascú al seu nivell, amb res-
ponsabilitat 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, i consensuar posicions de país i d’interès general.

En una societat lliure i plural sempre hi haurà legítimes diferències d’en-
focament, però és fonamental que els andorrans ens mantinguem units, i 
mirem amb esperança i creativitat el futur del país i les adaptacions que 
caldrà realitzar. La nostra Constitució de 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, i rellan-
çar 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 25è. aniversari de la Constitució d’Andorra és un gran 
motiu per viure una joiosa festa democràtica que ens afermi en el compro-
mís de mantenir una convivència pacífica i una dedicació generosa vers el bé 
comú de tots els andorrans. 

Joiosa festa democràtica del 25è. 
aniversari de la Constitució d’Andorra

Joan-Enric VIVES
Copríncep d’Andorra i Arquebisbe d’Urgell

ecum nonempos sum volorrorum 
quame aut aut ut alique con nis 
quatur re incipsanis am, cus eaquibus 
eatatium que venduntis non es 
reprem landucitium sendunt fuga. 
Excearum aspe dolorem quidenet 
lam, conectur? Sa eum con eos eum 
sitam et veles corrovi delique int, te 
nonsequi aliaspaquias ducid quatis 
eum, eos delicte cullique doloribus 
estem as doluptate eicipid ut 
magniat essinus a iuscien damenis 
dias eium vollis et molorep udicien 
deliquid minverum facerehent et unt 
a nimus, senis sus, consera quam, 
te earcima voluptatem rem nestint 
untia ni nist, et acesseq uiaeper 
fernaturi volupti quo optat erumquis 
que prerum facium a cus di dolor 
acerumq uiandio cusandis ipsam 

Feliç dia de la Constitució

nimus, essita suntiis a id maximin et esequat quamet eliti nam, sequis 
quia voluptatur?
Liae. Isci dolupta conem harume dolupta volumqu aerspelist, con pa 
volora suntiis ra incid qui atam nonempo repeditiat plant poreptatis et 
que que cullique plique at.
Endundi conecte sunt ullabor rorernam evel idebit ad quaecum 
nonempos sum volorrorum quame aut aut ut alique con nis quatur re 
incipsanis am, cus eaquibus eatatium que venduntis non es reprem 
landucitium sendunt fuga. Excearum aspe dolorem quidenet lam, 
conectur? Sa eum con eos eum sitam et veles corrovi delique int, te 
nonsequi aliaspaquias ducid quatis eum, eos delicte cullique doloribus 
estem as doluptate eicipid ut magniat essinus a iuscien damenis dias 
eium vollis et molorep udicien deliquid minverum facerehent et unt a 
nimus, senis sus, consera quam, te earcima voluptatem rem nestint 
untia ni nist, et acesseq uiaeper fernaturi volupti quo optat erumquis 
que prerum facium a cus di dolor acerumq uiandio cusandis ipsam ne 
nonsequae plitaquos sandignim ide saestrum si ut ium est acerum qui
Ur re, velectores nullaboreic temporem unt que venim velit, am, venis 
moluptium harciis as ut aut que eatquos ende ex ese veliquam, nisti 

Feliç dia de la Constitució
14  D E  M A R Ç  D E L  2 01 8
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B
envolguts conciutadans,
Aquest 14 de març fa 25 anys que el poble andorrà va votar en refe-
rèndum la Constitució que va permetre 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 consti-
tucional. 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. 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 

Salutació del cap de Govern

Antoni MARTÍ
Cap de Govern

Feliç Dia de 
la Constitució
Celebrem 25 anys de progrés social i econòmic, 

fomentant el respecte, la igualtat i la justícia.

25 anys defensant el nostre futur.

Feliç Dia de 
la Constitució
Celebrem 25 anys de progrés social i econòmic, 

fomentant el respecte, la igualtat i la justícia.

25 anys defensant el nostre futur.

SALUTACIONS

des de l’aprovació de la Constitució, i han contribuït –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 mo-
ment 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 apro-
vació, fa 25 anys, les persones de nacionalitat andorrana érem una minoria al nos-
tre 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, i som 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 fent d’Andorra un país inte-
grador 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 cons-
titucional 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 constitucio-
nal. Pertocarà a les generacions més joves afegir noves pàgines a aquesta història 
apassionant.
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Feliç 25è aniversari de
La Constitució!

Feliç 25è aniversari de
Us desitgem un

A
rribem un any més al 14 de març, una data que ens brinda l’opor-
tunitat de reflexionar sobre el camí que hem recorregut els an-
dorrans 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 so-
cials que havia viscut Andorra a partir de la dècada de 1930 es van anar 
consolidant durant la segona meitat del segle i empenyien cap a la moder-
nització 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 600 aniversari– ostentava la repre-
sentació 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 eren ja aleshores 
més altes, la separació del poder legislatiu i el poder executiu és, possible-
ment, 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 sobirania del poble andorrà que, ara fa 25  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 respec-
tius, contribueixen a dibuixar l’Andorra d’avui i del demà.

Una Andorra que, gràcies a la Constitució, s’obre al món i es mostra de-
cidida 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 en-
tre 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 capa-
ços, tots plegats, d’alçar la mirada i projectar-la més enllà de la immediate-
sa, per construir una Andorra que no deixi ningú enrere, una Andorra per a 
tothom.

Amb l’orgull de poder celebrar aquest 25è aniversari des de la institució 
del Consell General, òrgan representatiu del poble andorrà, us desitjo a tots 
una molt bona festa de la Constitució.

Salutació del Síndic General amb motiu 
del 25è aniversari de la Constitució

Vicenç MATEU
Síndic General

salutacions
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Vostè és el cap de Govern que va pro-
moure i aprovar la Constitució...

Sí... El moviment constitucionalista 
va començar als anys 70. Hi va haver 
una sèrie de problemes, que ara no 
venen a tomb, de competències amb 
els veguers i els coprínceps, i això va 
fer que el Consell General sotmetés 
als coprínceps una demanda per re-
formar les institucions. No es parlava 
de Constitució, però sí d’una reforma. 
Això es va traduir en un decret l’any 81 
i es va crear el que després el poble en 
va dir reformeta, perquè era incomple-
ta, i vaig tenir l’honor de ser també el 
primer cap de Govern l’any 82. I aquí 
va començar el moviment, que es va 
anar desenvolupant i va acabar amb la 
Constitució del 93.

Ha comentat que hi va haver proble-
mes de competències amb veguers i 
coprínceps que no venien a tomb, però 
és el que promou la reforma...

Les institucions andorranes de co-
principat, delegats permanents i ve-

guers estaven fundades en un sistema 
econòmic anterior, bàsicament agríco-
la. Andorra va evolucionar cap al món 
comercial i turístic, i les institucions i 
el sistema se’ns van fer vells. I es van 
haver de canviar. Diguem-ho així, l’arrel 
del canvi institucional va ser un canvi 
d’orientació econòmica.

Quins van ser els punts més delicats 
en la negociació de la Constitució?

De punt molt delicat no n’hi va haver 
cap. Potser on hi va haver una negocia-
ció més estreta va ser en la delimitació 
de competències. 

Aspecte que torna a ser a l’agenda.
Sí... Crec que és un fals problema. No 

és un problema de competències, és de 
finançament. Qui finança els comuns? 
En el fons és un problema d’impostos;  
d’on es paguen, si als comuns o a l’Ad-
ministració central.

Les competències s’han reformat en 
paral·lel a les transferències... Creu 

que respecta la Constitució, aquest 
canvi? Hi ha informes tant de constitu-
cionalitat com d’inconstitucionalitat.

Problemes de finançament. Crec que 
les delimitacions entre comuns i Ad-
ministració central està ben definida 
d’acord amb la Constitució. Una altra 
cosa és qui finança a qui. La idea és que 
qui té les competències té dret al finan-
çament. Les constitucions són principis 
generals, després venen els detalls. El 
que passa és que per als polítics, quan 
hi ha problemes la culpa sempre és de 
la Constitució.

La Constitució es feia necessària i calia 
constituir-se com a veritable Estat.

Evidentment. Perquè el canvi d’orien-
tació econòmica, de passar d’un Estat 
purament agrícola a un Estat modern, 
entre cometes... Andorra no pot estar 
tancada en si mateixa. S’ha d’obrir a 
l’exterior. I per obrir-se a l’exterior, i 
aquest va ser un dels fonaments que a 
mi em va convertir en constitucionalis-
ta, no podíem seguir sota l’antic règim 
de competències amb els coprínceps. 
Perquè el reconeixement d’un estat 
de dret independent per la comunitat 
internacional suposava que nosaltres 
poguéssim dialogar directament, sense 
el filtre dels coprínceps, amb les institu-
cions internacionals. 

L’obertura, sobretot econòmica, s’ha 
tornat a fer necessària.

És on tinc els meus greuges com 
a ciutadà. No s’ha aprofitat la Consti-
tució. En els moments en què es dis-
cutia la Constitució es parlava que 
immediatament després començarí-
em la constitució econòmica, que és la 
reforma, la planificació i l’obertura de 
l’economia, absolutament necessària 
ara de cara a l’estructura econòmica 
del país. L’obertura no s’ha fet, es co-
mença 25 anys després la diversificació 
econòmica, que fins al moment no té 
cap resultat i no crec que el pugui tenir 
dins els esquemes amb què està plan-
tejada actualment. Això s’ha retardat  
i 25 anys després estem en el mateix. 
L’aproximació amb la Unió Europea. 
Vaig ser el primer, després de la Cons-
titució, de demanar a Europa trobades 
per parlar-ne, a Andorra ens convenia  
un tractat idèntic al de Liechtenstein. 
Han passat 25 anys i encara estem dis-
cutint si ens convé o no entrar a la Unió 
Europea. Si el tabac sí o no. S’estan 
 creant falsos problemes, al meu enten-
dre.

Falsos problemes per tapar els de ve-
ritat?

Jo soc del sector del tabac i, per tant, 
em va molt bé el que m’arriba del que  

JoNAtHAN GIL

Òscar Ribas es declara 
constitucionalista des dels 
15 anys. Va entrar al Consell 
General als anys 70. Al 82 va 
ser nomenat primer cap de 
Govern d’Andorra, fruit de la 
reformeta. El 90 torna a en-
capçalar el Govern i tira en-
davant la Constitució, que es 
va aprovar l’any 1993. 

“abans que república,  
més valdria un coprincipat 
amb anglaterra si es vol”

EntrEvista: òscar ribas
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estant discutint. Ara bé, com a polític 
i com a ciutadà no entenc quin és el 
problema del tabac. El problema no és  
amb la Unió Europea. El problema el 
tenim a dins des de fa 30 anys. Que el 
tabac sigui el 30% del pressupost naci-
onal. Això és un perill enorme! Si posen 
els geos, com van posar, a les dues fron-
teres es col·lapsa el país. Aquest és el 
problema essencial, i això no s’enfoca. I 
fa 25 anys que no s’enfoca. Vist el perill 
que s’ha observat últimament amb les 
finances, si el tabac és el 30%, les finan-
ces estan sobre el mateix percentatge. 
El país està depenent d’una monoeco-
nomia. Una crisi d’aquí i es col·lapsa el 
país. Aquest és el problema, no pas el 
tabac. La Unió Europea ho pot parar 
amb 24 hores.

Creu que després de 25 anys caldria 
fer una revisió de la Constitució?

Crec que no. Quan em diuen que 
s’ha de modificar demano per què i 
no em saben contestar. De totes les 
disfuncions polítiques es dona la cul-
pa a la Constitució. En la qüestió de 
l’avortament, no hi estic d’acord. No 
per una qüestió de consciència, que 
també, però si només fos això no hi 
hauria problema. Ara bé, admetre 
l’avortament suposaria la desaparició 
del Coprincipat.

El problema no és tant l’avortament 
com....

La incidència política d’això és que 
s’acabaria el Coprincipat. I si s’acaba 
el Coprincipat, què passarà? No és un 
copríncep sol, sinó que el bisbe no ho 
pot admetre, l’Església no pot per-
metre que un bisbe sigui cap d’Estat 
d’un Estat que va contra el seu prin-
cipi fonamental, el dret a la vida. Per 
mi no hi ha cap dubte que l’endemà 
que es voti l’avortament el copríncep 
episcopal deixarà el seu lloc. Però és 
que, segons la Constitució, hi ha dos 
coprínceps. Si un deixa el càrrec...

Deixa de ser Coprincipat per ser...
De moment cauen els dos coprín-

ceps. A la Constitució van junts i és pari-
tari. Per tant, s’haurà de modificar. Però 
jo no crec que s’hagi de tocar per una 
raó política, pel fet que deixaríem de ser 
Coprincipat i jo no crec en la república.

Des del seu punt de vista no seria facti-
ble una Andorra sense coprínceps.

No crec en la república...

I canviant el copríncep? Proposar-li al 
rei d’Espanya?

És una possibilitat. Jo hi votaria en 
contra. Però abans de passar a una 
república, valdria més un Coprincipat 
amb el regne d’Anglaterra, si es vol.

Justament el Coprincipat és un dels 
elements més destacables de la Cons-
titució andorrana...

És destacable aquí i fora d’aquí. He 
de dir que com a cap de Govern vaig ser 
consultat oficiosament per l’ambaixa-
dor anglès i per l’ambaixador d’Israel 
sobre com funcionava això del Coprin-

cipat i tinc entès, no en tinc proves, que 
Anglaterra volia proposar aquest siste-
ma a Espanya per a Gibraltar i que Isra-
el ho va estudiar, no sé fins a quin punt, 
per als territoris ocupats. És un model 
que pot servir i ha rebut grans elogis, 
és una fórmula molt original i positiva.

Quin paper hi van jugar els coprín-
ceps?

Bàsic. En prendre possessió del pri-
mer Govern, l’any 82, vaig tenir l’opor-
tunitat de parlar amb els coprínceps ja 
des del primer dia per anar cap a una 
Constitució i, de seguida, van estar-hi 
oberts. El problema que es posava era 
com es desenvoluparia la idea. Fèiem 
una revolució amb una Constitució ja 
completa, com la que va sortir el 93, 
o la fèiem d’una manera prudent, de 
manera evolutiva. Això era fer decrets 
parcials, model anglosaxó, de tipus 
constitucional. En aquell moment, i jo 
hi estava d’acord, es va optar per fer-
ho per la via prudent. Allò era un caos. 
Va fracassar per estar poc regulades 
les competències entre Govern, Consell 

General i coprínceps. Quan vaig tornar 
al Govern l’any 90, des del primer dia 
ja vam decidir buscar una Constitució i 
els coprínceps hi van estar de seguida 
oberts. Amb una condició: Mitterrand 
va dir que hi estava d’acord sempre que 
fos democràtica, votada en referèndum 
i que fos un Coprincipat entre el titular 
de la diòcesi de la Seu d’Urgell i el cap 
de l’Estat francès. Això vol dir molt, eh?

Finalment, troba a faltar avui l’esperit 
de consens que hi havia quan es va fer 
la Constitució?

Consens no n’hi havia, compte.

Però es va aprovar amb un 70%!
Sí, però durant les negociacions, no. 

Era molt difícil oposar-s’hi, ja que tant 
els coprínceps com la majoria hi esta-
ven d’acord. Però vaja... hi va haver de 
tot fins a arribar a l’acord. Hi va haver 
la nit de los cuchillos largos la vigília de 
l’aprovació.

Com diu?
No te n’has assabentat, d’això? La 

nit abans de la convocatòria del Con-
sell General per aprovar la Constitu-
ció, a mitja tarda, es van reunir alguns 
consellers i van dir que l’endemà no la 
votarien. Saps què suposava això? Tres 
anys de discussions amb els coprínceps 
i que t’arribi el Consell General, que 
eren una minoria i la Constitució no 
perillava, però tampoc convenia apro-
var-la per un vot, i que diguessin que no 
la votarien perquè no veien ben defini-
des les competències entre el Govern i 
els comuns. Era una maniobra per car-
regar-se la Constitució a última hora. 
Imagina’t que el Consell General l’apro-
va per un o dos vots, per minoria sim-
ple, què hauria passat al referèndum? 

Hi ha coses que no canvien.
Sí, jo també ho constato. Els proble-

mes que es viuen avui són els de fa 25 
anys. 

JoNATHAN GIL

www.grupheracles.comwww.grupheracles.com

Compromesos amb el país

14 DE MARÇ 

Dia de la 
Constitució

www.grupheracles.com

EntrEvista: òscar ribas
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Feliç diada de la Constitució
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Vostè era membre del Consell General 
que va aprovar la Constitució.

És el que passa en política, l’impor-
tant és trobar-se en el bon moment i en 
el bon lloc. Jo havia estat cònsol d’En-
camp dues vegades, i també conseller 
general. Aquesta vegada, ja havien co-
mençat a negociar la Constitució amb 
els coprínceps. Però a mig mandat es 
van autodissoldre, hi havia un bloqueig 
total, no aconseguien aprovar un pres-
supost, i va quedar la cosa penjada. Jo 
m’havia jubilat i, com que tenia temps,  
em vaig presentar a les eleccions i vaig 
ser elegit. I, com que estava en el bon 
moment i en el bon lloc, em van escollir 
subsíndic i com a tal era vicepresident 
de la comissió constituent. 

Entenc que, a part de ser com una lote-
ria, també deu ser un honor, no?

No tan sols un honor, va ser una 
gran satisfacció. Recordo que, durant 
tota la campanya electoral no sabíem 
res. De l’antiga comissió constituent 

no en transcendia res. Era normal. Es 
discutien problemes de solucions molt 
delicades i van optar per conservar-ho 
de manera discreta. Sempre havia es-
tat partidari d’un major autogovern 
del nostre país. Al final va ser una gran 
satisfacció. Recordo que el dia que es 
va aprovar vaig dir al Consell General 
que als meus fills i nets jo els diria amb 
orgull i satisfacció que jo també hi era. 
I també vaig dir que per a mi, per a 
nosaltres, era un canvi de règim, pas-
sar del règim antic al nou que establia 
la Constitució. Era un veritable canvi de 
règim i, pensant en la revolució france-
sa, vaig dir que passàvem de l’ancien 
régime a un règim nou i modern. De fet, 
es podia fer una certa comparació entre 
les modificacions i transformacions de 
la revolució francesa i la transformació 
que duria la Constitució aquí a Andorra. 
La diferència és que la revolució france-
sa va ser violenta, hi va haver caps que 
van saltar i, en canvi, aquí va ser molt 
pacífic tot, no va saltar cap cap, encara 

que es van suprimir quatre institucions 
que durant segles havien governat el 
nostre país, els dos delegats perma-
nents dels coprínceps i els dos veguers.

No van saltar caps, va ser pacífic, però 
també hi va haver algun conflicte i a 
última hora no se sabia si s’acabaria 
aprovant...

Sí... no va ser fàcil aprovar-la en el si 
de la comissió constituent. Aquesta co-
missió es composava de set membres, 
un de cada parròquia, i la Sindicatura. 
Venien de parròquies diferents, amb 
opinions diferents, i no hi havia hagut 
harmonització d’aquestes opinions, 
no havíem treballat junts fins que ens 
vam trobar a la comissió. Llavors, la 
gran feina d’aquesta comissió, primer, 
va ser harmonitzar l’opinió de tots els 
membres. No va ser fàcil. Però es va as-
solir. I l’altre faceta va ser harmonitzar 
l’opinió dels delegats dels coprínceps, 
que eren diferents, també. Hi havia una 
pugna entre tres opinions. Quan es va 

haver aprovat, es va celebrar. Un dels 
representants del copríncep episcopal, 
Joan Massa, va venir, després de l’ulti-
ma reunió, amb dues ampolles: una de 
cava i una de xampany, que es van obrir 
per celebrar-ho. Mira el gran simbolis-
me de l’anècdota. La batalla havia sigut 
sempre entre la influència dels dos co-
prínceps.

És bonic.
Amb molt simbolisme. I sí, em volies 

parlar de la nit dels ganivets llargs.

Això mateix.
Quan vam haver convençut tots els 

membres de la comissió i els represen-
tants dels coprínceps, i vam aprovar 
la Constitució en el si de la comissió 
constituent, llavors es va haver de fer 
aprovar pel Consell General. Igual que 
si els membres de la comissió venien de 
parròquies diferents i gairebé sense ha-
ver tingut contacte previ, amb els con-
sellers era igual, el mateix problema. 
Durant tot el desenvolupament de les 
negociacions, de tant en tant, reuníem 
el Consell per explicar-los, de manera 
informal, l’avançament de les nego-
ciacions. S’havien de convèncer tots. 
I, a l’últim moment, el dia abans que 
s’aprovés pel Consell General, a la nit 
ens van telefonar per dir-nos que uns 
consellers es reunien perquè no esta-
ven d’acord a aprovar-la l’endemà. 

Al final, vostès van aconseguir un con-
sens i harmonitzar les opinions. Ho 
troba a faltar això en els consells pos-
teriors i en l’actual?

Havíem passat de l’ancien régime a 
un règim diferent. Quan nosaltres vam 
fer allò no hi havia partits organitzats 
com ara. Nosaltres representàvem la 
parròquia i ara representen el partit. 
Representen la parròquia, però a tra-
vés del partit. Llavors hi havia possibi-
litat d’harmonitzar les opinions, de tro-
bar un punt de consens entre nosaltres. 
És molt més difícil ara. Després de llargs 
debats es podia arribar a un consens, i 
ara, on es troba?

JoNAtHAN GIL

“llavors era possible 
harmonitzar opinions, 
ara és molt més difícil”

entrevista: josep marsal

Josep Marsal va començar 
molt jove en política. Amb 
20 anys. Va ser cònsol d’En-
camp i, després, conseller 
general, per tornar a ser còn-
sol i altra vegada, conseller. 
En jubilar-se, s’hi va tornar 
a presentar. Aquest darrer 
cop va ser escollit subsíndic, 
i com a tal era vicepresident 
de la comissió contituent. 
Avui és el president del Grup 
d’exsíndics i exconsellers. 
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Estem orgullosos de formar-ne part. Feliç dia de la Constitució.

Visca Andorra!
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Abans eren persones i ara...
Ara són organismes. La diferència és 

aquesta.

Mentre es negociava la Constitució hi 
va haver bastants estira-i-arronses?

Molts, però interns, entre els dele-
gats dels coprínceps i el Consell...

Jo volia parlar dels Coprínceps. Quin 
paper van jugar en tot el procés?

Penso que al final n’estaven conven-
çuts. Van entendre que era un país inde-
pendent, fet que no havien entès mai. 
Consideraven que no era independent 
perquè no tenia els atributs d’un Estat 
independent. Tenia un Govern fruit del 
que en deien la reformeta, però continu-
ava havent-hi els delegats permanents 
i els veguers, que podien tombar totes 
les decisions. Van entendre que allò no 
podia continuar, que era un sistema ob-
solet. Llavors, vam decidir que havíem 
d’adquirir tots els atributs de la inde-
pendència que havíem de menester, un 
Govern que governés amb un Consell 
que el controlés i l’elegís. Hi ho van ac-
ceptar. No va ser fàcil. La por que es te-
nia, segons la meva opinió, és... He par-
lat abans de les dues ampolles, doncs 
representen l’equilibri. Feia  por que es 
trenqués l’equilibri, Andorra és el resul-
tat d’aquest equilibri. El bisbe d’Urgell 
tenia por que quedaria un bisbe d’una 
diòcesi catalana enfront de tot un Estat 
amb els seus atributs, i que podia que-
dar desequilibrat. Va entendre que no, 
que hi havia bona voluntat del costat 
francès i van acceptar tot el que va de-
manar Andorra. Però és una opinió molt 
personal.

Intentar arribar a tots els detalls deu 
donar per fer un llibre!

Sí, van ser dos anys de discussions 
molt fortes.

Quins van ser els punts més discutits?
El que he dit, la representació inter-

nacional. L’equilibri va ser un punt molt 
discutit. Es va discutir molt també el 
tema de la vida humana. Ja sap per on 
vaig, oi? 

Bé, és un debat que sembla que no 
l’hàgim pogut treure mai de sobre la 
taula...

En depèn tot un equilibri. És un ele-
ment, des del punt de vista de drets 
humans i social, cabdal, però el punt de 
vista polític... S’ha d’evitar que aquest 
problema trenqui l’equilibri, i implica 
l’existència del nostre país.

És complicat si es té en compte tot. No 
sé com es podria arribar a una solu-
ció, perquè implica una reforma de la 
Constitució i un canvi de sistema.

No sé si implica una reforma de la 
Constitució. Els juristes són capaços de 
trobar solucions a tots els problemes. 
Fem suposicions: que un dels coprín-
ceps no aprovi una decisió. Això ja es va 

examinar molt bé durant la redacció. És 
possible, ho preveu la Constitució i, si un 
dels coprínceps no aprova una decisió 
del Consell, si l’altre l’aprova, la decisió 
entra en vigor.

És clar, però en aquest cas és possible 
que un dels coprínceps abandoni el 
càrrec.

Aquí anem més lluny potser, això jo 
no ho sé.

Vostè seria partidari de fer una revisió 
de la Constitució ara que han passat 25 
anys?

Se senten veus aquí i allà per la re-
visió de la Constitució, però jo crec que 
entre els elements que voldrien modifi-
car hi ha aquest, que potser...

És el més complicat de tots.
Però els altres, els dos elements que 

em sembla que mouen als que dema-
nen la modificació de la Constitució són: 

la prohibició de la doble nacionalitat, 
que és un element que molesta  molta 
gent; i després un altre element que 
també molesta molta gent és el Coprin-
cipat. En la meva opinió, aquests dos 
elements són bàsics per mantenir el fu-
tur d’Andorra com a país independent. 

Vostè no la tocaria.
No, amb tota sinceritat, no la tocaria. 

Excepte això? Què volen modificar més? 
La llei electoral és una llei qualificada, la 
fa el Consell, no s’ha de tocar la Consti-
tució. Què més volen tocar?

No res, és justament això. Ara vostè pre-
sideix el grup d’exsíndics i exconsellers. 
Quina feina fa aquest grup?

Bé, és una associació que es va crear 
fa 15 anys amb l’objectiu d’ajudar els 
antics consellers en cas de necessitat i 
tenir relacions privilegiades amb les as-
sociacions de països veïns de la mateixa 
naturalesa, com l’associació europea 
d’antics parlamentaris, en què es deba-
ten grans problemes moderns, actuals, 
i s’arriba a conclusions. I aquestes con-
clusions les transmetem als parlaments 
respectius.

Els fan gaire cas?
No sé si en fan cas, perquè legislar 

vol dir fer lleis, però què t’indueix a fer 
una llei? D’on treus els elements per 
prendre una decisió o una altra? 

Els actuals consellers els demanen 
consell, opinió...

Fins ara no ho havien fet. L’any pas-
sat vam suplicar al Consell que fes  una 
llei. Ens semblava que ens faltava el 
reconeixement oficial. Érem una as-
sociació com una altra. I es va fer una 
llei en què ens reconeixien com a as-
sociació d’exconsellers i afegien que el 
Consell podria, si ho jutgés necessari, 
consultar-nos sobre certs problemes.  
Esperem que algun dia potser ens ho 
demanin.

JoNATHAN GIL

entrevista: josep Marsal
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“Buscàvem el màxim equilibri possi-
ble, crec que el vam trobar i ens hem 
de felicitar, perquè està funcionant”, 
va exposar Jordi Farràs, síndic gene-
ral entre el 1992 i 1994. Ho va dir en 
el que va ser el primer acte comme-
moratiu dels 25 anys de la Constitu-
ció, que va reunir els vuit exsíndics l’1 
de març passat al vestíbul del Con-
sell General per fer un debat sobre la 
validesa i el naixement del text que 
va canviar la representació política 
i territorial del Principat. Per totes 
les figures presents a l’acte, la Carta 
Magna va marcar un abans i un des-
prés per al país i va servir per establir 
una separació de poders i una repre-
sentació efectiva. 

Al voltant de la taula es van reunir 
Estanislau Sangrà i Francesc Cerque-
da, anteriors a la Carta Magna; els 
tres síndics del període constituent  
Josep Maria Beal, Albert Gelabert i 
Jordi Farràs; i finalment aquells que 
han estat coetanis amb el text apro-
vat ara fa 25 anys: Josep Dallerès, 

Francesc Areny i Joan Gabriel. 
La trobada va permetre recordar 

com es van desenvolupar les negoci-
acions de la comissió tripartida, uns 
treballs que es van interrompre per 
la dissolució del Consell General i la 
celebració d’unes noves eleccions 
l’abril del 1992. També es van evi-

denciar les dificultats que va trobar 
el text en la seva creació, per les múl-
tiples pressions i la gran quantitat de 
poder que hi havia en joc. “Va ser un 
procés constituent molt esverat, no 
va ser fàcil i senzill”, va explicar Joan 
Gabriel, síndic durant el mandat d’Al-
bert Pintat, entre el 2005 i el 2009. 

El mateix Gabriel va recordar que, 
en aquells moments, el tema de les 
transferències i competències dels 
comuns ja estava sobre la taula. De 
fet, va ser el  que més va costar tirar 
endavant. 

Un altre element que els exsíndics 
van destacar és la figura del Coprinci-
pat, quelcom que mai es va posar en 
dubte a l’hora de redactar la Consti-
tució, per alguns fins i tot és la base 
del text. Segons van explicar, va ser el 
mateix copríncep francès qui va pres-
sionar el Quai d’Orsay perquè deixés 
que Andorra tirés endavant la Consti-
tució. Però aquesta bona relació amb 
els caps d’Estat no ha estat sempre 
tan plàcida. Farràs va recordar que  
sobretot el tema de l’avortament va 
ser quelcom que va costar molt de 
negociar i posar sobre la taula del 
bisbat. 

Un altre cas en què es va patir per 
la continuïtat de la figura del coprín-
cep, segons van exposar els exsíndics, 
va ser durant el mandat del cap de la 
república francesa, Nicolas Sarkozy.  
Sarkozy va pressionar el Principat 
per avançar cap a la transparència 
bancària en matèria fiscal i va posar 
en dubte la celeritat en l’aplicació 
de les mesures per part andorra-
na. Malgrat això, l’exsíndic Francesc 
Areny va concloure que la Constitució 
ha donat estabilitat política al país, 
“molt necessària per prosperar a ni-
vell econòmic i social, ha complert els 
objectius pels quals va néixer”. 

Durant el passat mes de febrer s’han 
emès els euros commemoratius andor-
rans corresponents a l’any 2017: dos 
dissenys de monedes de dos euros, un 
sobre l’himne del país i l’altre amb el 
lema Andorra, el país dels Pirineus.  Aques-
ta emissió gairebé se solapa amb la de 
la moneda commemorativa del 25è 
aniversari de la Constitució, que s’ha 
presentat tot just aquesta setmana. 

Per primera vegada, en l’emissió 
de monedes commemoratives, s’han 
inclòs metalls nobles, com l’or i l’ar-
gent, i se n’han fet de valors diferents 

als habituals: una d’or de valor facial 
de 50 euros i una d’argent de valor fa-
cial de cinc euros. La tercera moneda, 
amb valor de dos euros, està feta amb 
els materials habituals: coure-níquel i 
níquel-llautó. 

Segons va explicar el ministre de 
Finances, Jordi Cinca, en presentar les 
monedes, s’ha escollit l’or i l’argent per 
la importància de l’efemèride dels 25 
anys de la Constitució. D’or se n’han fet 
3.000 peces i d’argent, 10.000. El dis-
seny d’aquestes peces mostra l’escut i 
les primeres paraules del preàmbul de 

la Constitució i una cara, que represen-
ta el poble andorrà. També hi ha una 
branca de roure, símbol de l’estabilitat, 
i una d’olivera, símbol de pau. A l’altra 
cara hi ha dues mans, que simbolitzen 
la signatura de la Carta Magna, i la ins-
cripció Virtus Unita Fortior. La peça de 

dos euros, de la qual s’han fet  75.000 
monedes, inclou el Monument a la Cons-
titució, d’Emili Armengol, que es troba a 
la plaça del Consell General. A la dreta 
del monument hi ha el mapa del país 
i es repeteix la inscripció Virtus Unita  
Fortior.

JONATHAN GiL

GOVErN

els exsíndics defensen 
la constitució

una moneda de  
dos euros per celebrar  
la constitució

actes commemoratius

Els vuit exsíndics es troben en una taula rodona per parlar de la Carta Magna i recorden les tensions que  
hi va haver durant les negociacions, i també les que hi ha hagut després amb els coprínceps

El 25è aniversari de la Carta Magna és motiu per emetre tres 
monedes commemoratives, de valors de 50, 5 i 2 euros
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Arribem a les quatre en punt. Era 
l’hora en què havíem reservat la visi-
ta guiada a la Casa de la Vall. Un guia 
molt amable ens condueix directa-
ment al primer pis. A la que es coneix 
com la Sala dels passos perduts. Pu-
jant les escales ja es respira història. 

Un cop a la gran sala, el guia co-
mença a fer les explicacions i apre-
nem que l’origen de la construcció 
data del 1580, i que es coneixia com 
a Casa Busquets. Era una casa parti-
cular, i ho va ser fins al 1702, quan 
la va adquirir el Consell de la Terra,  

i esdevé la Casa de la Vall i seu del 
Consell General fins al 2011, quan es 
va inaugurar el gran edifici que hi 
ha a l’altra banda de la plaça.

Ara, la casa ha quedat per a les 
sessions d’investidura i les ses-
sions tradicionals, com les de 
Sant Tomàs, ens 
recorda el guia, 
i ens explica que 
abans de ser la 
Sala dels passos 
perduts –perquè 
els consellers s’hi 

una casa que respira 
història pels  
quatre costats 

la casa de la vall

Fem una visita guiada per la que era coneguda com a Casa  
Busquets fins que el Consell de la Terra la va comprar, l’any 1702, 
per esdevenir la Casa de la Vall i ser la seu del Consell General fins al 
2011. Per celebrar la Constitució, l’edifici obre les portes al públic per 
mostrar els secrets a tothom que els vulgui conèixer.
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Us desitjem feliç dia

passejaven abans i després de cele-
brar-se les sessions parlamentàries o 
durant les pauses– era la sala gran de 
la casa. A les seves parets s’hi poden 
veure unes pintures, que daten d’en-
tre finals del segle XVI i principis del 
XVII, de representacions de la pas-

sió de Crist. Els quadres, abans 
d’exposar-se a la gran 

sala, es trobaven al 
que avui es co-

neix com 
a Des-
patx del 

síndic, però que abans s’havia pensat 
com l’habitació del bisbe, encara que 
no se sap si mai ha complert aquest 
propòsit.

Després de descobrir alguns se-
crets de la història de la casa i de la 
sala, passem a la Sala del Consell. 
Allà hi trobem el costat polític, amb els 
dotze escons de fusta a cada banda i 
els quatre que corresponen a la parrò-
quia d’Escaldes-Engordany, afegits a 
una de les fileres i amb el tancament 
de l’espai a posteriori; i el costat reli-
giós, amb una petita capella en què 
fins al mateix any que es va aprovar la 
Constitució els consellers  hi feien una 
pregària a l’inici de la sessió. Un detall 
més de la història que respira la casa: 
el 1779 es va estendre la concessió 
d’oratori privat per a aquesta capella.

En aquesta sala també hi trobem 
l’Armari de les set claus, que en un 
origen era una arca amb sis panys –
Escaldes-Engordany encara no era 
parròquia, i era més fàcil de transpor-
tar quan el Consell de la Terra era iti-
nerant. Era el conseller major de cada 
parròquia qui en guardava la clau cor-
responent, i calia que hi fossin tots per 
obrir-lo.

La visita continua per la cuina. Era 

el cos social de la casa, on feien vida 
els consellers que a l’hivern s’hi ha-
vien de quedar a dormir quan hi ha-
via sessió. La cuina és la sala menys 
modificada de tota la casa. S’hi poden 
contemplar utensilis de cuina típics de 
finals del segle XIX i principis del XX, 
i un quadre amb consellers pintats 
amb gambeto i tricorni. La xemeneia 
travessa el cap de casa, i escalfava les 
habitacions dels consellers abans i la 
sala en què es reunia la comissió tri-
partita que negociava la Constitució 
després. 

El Cap de casa no es visita, però 
continuem el viatge al passat anant 
als baixos que, com tota la construc-
ció, es va reformar als anys 60. Allà 
ens rep una catifa floral feta de còdols 
extrets dels rius andorrans i col·locats 
a mà un a un. En aquesta planta, el 
celler i els estables van deixar lloc a 
les dependències de la Justícia i els 
seus tribunals però, com la Sala del 
Consell, ha quedat per als actes ceri-
monials.

Més avall hi havia la presó, que 
tampoc es visita. Ara hi ha una con-
nexió subterrània amb la nova seu del 
Consell General.

FOTOGRAFIA - JONATHAN GIL
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destaquem-Ne alguNs artIcles

el contingut

TíTol I De la sobIranIa  
D’anDorra

article 1. Andorra és un Estat 
independent de Dret, Democràtic 

i Social. La seva denominació 
oficial és Principat d’Andorra. 

El règim polític d’Andorra és el 
Coprincipat Parlamentari.

TíTol V Del GoVern
article 76. El cap de Govern, amb l’acord de la 
majoria del Consell General, pot demanar als 
coprínceps la convocatòria d’un referèndum 

sobre una qüestió d’ordre polític.

TíTol II Dels DreTs I llIberTaTs
article 6. Totes les persones són iguals 

davant la llei. Ningú no pot ésser 
discriminat per raó de naixement, raça, 
sexe, origen, religió, opinió o qualsevol 

altra condició personal o social. 

TíTol IV Del Consell General
article 50. El Consell General, que expressa la representació 

mixta i paritària de la població nacional i de les set 
parròquies, representa el poble andorrà, exerceix la potestat 

legislativa, aprova els pressupostos de l’Estat i impulsa i 
controla l’acció política del Govern.

TíTol VI De l’esTruCTura 
TerrITorIal

article 79. Els Comuns 
expressen els interessos 

de les parròquies, aproven 
i executen el pressupost 
comunal, fixen i duen a 

terme les seves polítiques 
públiques en el seu àmbit 

territorial i gestionen i 
administren tots els béns de 

propietat parroquial.  
Els seus òrgans de 
govern són elegits 
democràticament.

TíTol II Dels DreTs I  
llIberTaTs

article 7. L’adquisició o el 
manteniment d’una nacionalitat 

diferent a l’andorrana 
n’implicarà la pèrdua.

TíTol VIII Del TrIbunal ConsTITuCIonal
article 95. El Tribunal Constitucional és l’intèrpret 
suprem de la Constitució, actua jurisdiccionalment 
i les seves sentències vinculen els poders públics 

i els particulars.

TíTol IV Del Consell General
article 69. El Govern respon políticament 

davant del Consell General de manera  
solidària.
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TíTol II Dels DreTs I llIberTaTs
article 24. Tots els andorrans majors d’edat, en ple 

ús dels seus drets, gaudeixen del dret de sufragi.

TíTol IX De  
la reforma 

ConsTITuCIonal
article 105. La iniciativa de 
reforma de la Constitució 

correspondrà als 
coprínceps conjuntament 
o a una tercera part dels 

membres del Consell 
General.

TíTol VII De la JusTíCIa
article 85. En nom del poble andorrà la justícia 

és administrada exclusivament per jutges 
independents, inamovibles i, en l’àmbit de les 

seves funcions jurisdiccionals, sotmesos només 
a la Constitució i a la llei.

TíTol IV Del Consell 
General

article 51. Els consellers són 
elegits per sufragi universal, 

lliure, igual, directe i secret, per 
un termini de quatre anys.

TíTol IX De la reforma 
ConsTITuCIonal

article 106. La reforma de 
la Constitució requerirà 
l’aprovació del Consell 

General per una majoria 
de dues terceres parts 

dels membres de la 
Cambra. Immediatament 
després la proposta serà 
sotmesa a referèndum de 

ratificació.

TíTol II Dels DreTs I llIberTaTs
article 30. Es reconeix el dret a la 

protecció de la salut i a rebre prestacions 
per atendre altres necessitats personals. 
Amb aquestes finalitats, l’Estat garantirà 

un sistema de Seguretat Social.

TíTol III Dels 
CoprínCeps

article 43. D’acord amb 
la tradició institucional 

d’Andorra, els coprínceps 
són, conjuntament i 

indivisament, el cap de 
l’Estat i n’assumeixen la 
representació més alta. 

TíTol II Dels DreTs I  
llIberTaTs

article 8. La Constitució 
reconeix el dret a la vida i la 
protegeix plenament en les 

seves diferents fases.  
Es prohibeix la pena de mort.
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