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El bisbe d’Urgell Francesc de 
Tovià i el comte de Foix Joan 
I van ser els senyors d’Andor-
ra que van atorgar el dret als 

prohoms d’aquestes valls, l’any 1419, el 
dret a formar una assemblea: el Con-
sell de la Terra. Estava format per dos 
o tres representants de cada parròquia, 
i aquests escollien els síndics o mis-
satgers, que tenien la missió de dur a 
terme les decisions i acords presos pel 
Consell de la Terra. No serà fins al 1866, 
amb el decret de la Nova Reforma, que 
aquest passarà a anomenar-se Consell 
General de les Valls.

Mentre va ser Consell de la Terra, 
del 1419 al 1866, només podien votar 
els caps de casa de focs (cases pairals), 
un vot per família, i només les benes-
tants hi tenien dret. I només poden ser 
elegits els majors de “25 anys nascuts a 

Andorra, casats i amb residència per-
manent, sense deutes amb la parròquia 
i de bons costums”, segons es detalla en 
un document al web del Consell Gene-
ral. Amb el pas del temps, i a poc a poc, 
el dret a sufragi s’ha anat fent extensiu, 
fins que el 1973 s’aconsegueix el sufragi 
universal, fet pel qual es permet a les 
dones votar i ser candidates.

 Aquells que eren escollits síndic –
que podien ser un, dos o tres, i també 
podien no ser membres del Consell de 
la Terra– havien d’acceptar el càrrec 
obligatòriament, si no, s’imposava una 
sanció. Amb la Nova Reforma es limi-
ta a dos el nombre de síndics, i amb la 
Constitució es manté el nom i ha de ser 
conseller general.

Als inicis, el Consell de la Terra era 
itinerant, i tal com recull el ‘Manual  
Digest’, les assemblees es feien als pòr-

tics de les esglésies, i no se sap en quina 
data es va disposar d’una seu. La pri-
mera va ser prop de Casa Guillemó, a 
Andorra la Vella, un edifici que es va fer 
servir fins al segle XVIII. No va ser fins 
al 1701 que el Consell no es va instal·lar 
a Casa de la Vall, on va tenir la seu fins 
al 2011, quan es va inaugurar la nova 
seu. Casa de la Vall, però, continua al-
bergant les sessions tradicionals, com 
la de Sant Tomàs.

Hi ha diferents elements i costums 
vigents encara avui dia que recorden 
la llarga tradició parlamentària. Un és 
el toc de campana a l’inici de la sessió,  
del qual s’encarrega el conseller gene-
ral de la parròquia de Canillo de més 
edat. Un altre és la vestimenta: el gam-
beto i el tricorni –o la capa negra i el bi-
corn per als síndics– que avui ja només 
es fa servir en les sessions tradicionals.

del consell de la terra 
al consell general:

600 anys de tradició 
parlamentària
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Missatge per commemorar el 26è 
aniversari de la Constitució

En aquest 14 de març, 26è aniversari de l’adopció de la Constitució, he volgut 
associar-me, a través d’aquest missatge, a tots vosaltres, ciutadanes i ciutadans 
del Principat d’Andorra, en la commemoració d’aquesta data fonamental de la 
història de l’Andorra moderna.

L’aprovació massiva del 14 de març del 1993 pel poble andorrà, amb total lli-
bertat i independència, del text constitucional elaborat a iniciativa dels Coprín-
ceps i del Consell General, va ser un signe de confi ança en el futur i en la capaci-
tat dels homes i de les dones del Principat a ser mestres del seu destí.

Un quart de segle més tard, queda clar que la Constitució de la qual el Princi-
pat es va dotar respon a una visió històrica moderna, sense ruptura amb la tradi-
ció multisecular del sistema institucional andorrà, i permet a Andorra afrontar 
els reptes polítics, econòmics, socials i culturals que s’hi plantegen. 

Aquests reptes són nombrosos. Andorra ha sabut desenvolupar la seva legisla-
ció a fi  de respondre al mandat constitucional: medi ambient, fi scalitat, dret del 
treball i del consum i en tots aquells àmbits on el legislador andorrà ha intervin-
gut per dotar Andorra d’una legislació en sintonia amb el seu temps. Un Estat 
modern, tal com es vol i tal com ho és el Principat, necessita una estructura ju-
rídica sòlida i coherent per abordar en les millors condicions les seves relacions 
amb la Unió Europea i el conjunt de la comunitat internacional.

El Principat no pot quedar al marge de l’ampli conjunt polític, econòmic i cul-
tural que constitueix la Unió Europea. Sé que avui està buscant la manera més 
adequada per apropar-se a la Unió Europea, tot vetllant per preservar les especi-
fi citats que forgen la seva identitat. 

 Conec els esforços empresos en aquest sentit pel Govern actual, i encoratjo el 
pròxim Govern a continuar-los alhora que li asseguro el suport que el Principat 
rebrà dels estats membres de la Unió, i de França especialment, en la negociació 
d’un acord d’associació amb la Unió Europea. 

En aquest dia de commemoració i en vigílies d’eleccions generals on les an-
dorranes i els andorrans seran cridats a designar un nou Consell General, desitjo 
que, com en el passat, la participació en aquestes eleccions sigui la més alta pos-
sible. El futur de la democràcia està en joc.

En el context internacional particular que coneixem, invito el conjunt de les 
forces vives d’Andorra, de les ciutadanes i dels ciutadans, a observar els princi-
pis establerts en el preàmbul de la Constitució de perseverar en la promoció de 
valors com la llibertat, la justícia, la democràcia i el progrés social.

És en aquest esperit, i perfectament conscient dels deures que la Constitució 
em confereix en la meva funció de Copríncep, que insto les andorranes i els 
andorrans, més que mai, a tenir confiança en l’avenir del Principat i a ser fidels 
al seu lema: la unió i el coratge els donen tots els mitjans per afrontar els reptes 
de demà. 

C/ Callaueta núm. 19 baixos · AD500 Andorra la Vella
Tel: +376 800 201 · Fax: +376 801 203

Us desitgem feliç dia de la Constitució

(Text original)

Message du Président de la République, 
Co-Prince d’Andorre, à l’occasion du 26ème 
anniversaire de la Constitution

EMMANUEL MACRON
President de la República Francesa
Copríncep d’Andorra

En ce 14 mars, 26ème anniversaire de l’adoption de la Constitution, je 
tiens, par ce message, à m’associer à vous tous, citoyennes et citoyens 
de la Principauté d’Andorre, dans la commémoration de cette date 
fondamentale de l’histoire de l’Andorre moderne. 

L’approbation massive le 14 mars 1993 par le peuple andorran, en 
pleine liberté et indépendance, du texte constitutionnel élaboré à 
l’initiative des Co-Princes et du Conseil Général, était le signe d’une 
confi ance en l’avenir et dans la capacité des hommes et des femmes 
de la Principauté à être maîtres de leur destin.

Un quart de siècle plus tard, force est de constater que la Consti-
tution dont s’est dotée la Principauté, répond à une vision historique 
moderne, sans rupture avec la tradition multiséculaire du système 
institutionnel andorran, et permet à l’Andorre d’affronter les défi s 
politiques, économiques, sociaux et culturels qui se posent à elle.

Ces défi s sont nombreux. L’Andorre a su développer sa législation 
afi n de répondre au mandat constitutionnel : environnement, fi s-
calité, droit du travail et de la consommation, autant de domaines 
où le législateur andorran est intervenu pour doter l’Andorre d’une 
législation en phase avec son temps. Un Etat moderne, telle que se 
veut et telle qu’est la Principauté, a besoin d’une structure juridique 
solide et cohérente afi n d’aborder dans les meilleures conditions ses 
relations avec l’Union Européenne et l’ensemble de la communauté 
internationale.

La Principauté ne peut rester en marge du vaste ensemble poli-
tique, économique et culturel que constitue l’Union Européenne. Je 
sais qu’elle recherche aujourd’hui, la forme la plus adéquate pour se 
rapprocher de l’Union Européenne, tout en veillant à préserver les 
spécifi cités qui forgent son identité.

Je connais les efforts entrepris dans ce sens par le gouvernement 
actuel, et j’encourage le futur gouvernement à les poursuivre en l’as-
surant du soutien que la Principauté recevra des Etats membres de 
l’Union, et de la France en particulier, dans la négociation d’un Ac-
cord d’Association avec l’Union Européenne. 

En ce jour de commémoration et à la veille d’élections générales 
ou les Andorranes et les Andorrans seront appelés à désigner un 
nouveau Conseil Général, je forme le vœu que, comme par le passé, 
la participation à ces élections soit la plus forte possible. Il y va de 
l’avenir de la démocratie.

Dans le contexte international particulier que nous connaissons, 
j’invite l’ensemble des forces vives de l’Andorre, des citoyennes et ci-
toyens, à observer les principes posés au préambule de la Constitu-
tion de poursuite de la promotion des valeurs telles que la liberté, la 
justice, la démocratie et le progrès social.

C’est dans cet esprit, et parfaitement conscient des devoirs que la 
Constitution me confère dans ma fonction de Coprince, que j’appelle 
les Andorranes et les Andorrans à être, plus que jamais, confi ants en 
l’avenir de la Principauté et fi dèles à leur devise ; l’union et le coura-
ge leur donnent tous les moyens de relever les défi s de demain.

EMMANUEL MACRON
President de la República Francesa
Copríncep d’Andorra
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JOAN-ENRIC 
VIVES I SICÍLIA 
Bisbe d’Urgell
i Copríncep 
d’Andorra

Mirant el futur amb esperança 
Que n’és de transcendent celebrar amb naturalitat, fi ns i 
tot amb rutina, l’aniversari de l’aprovació de la Constitució 
del nostre Principat d’Andorra! Va ser un impuls molt gran 
per al país i ens va situar amb decisió i responsabilitat en-
tre les nacions democràtiques del món. És el text legal on es 
plasmen els principis fonamentals sobre els quals descan-
sa l’organització del país, els límits i les facultats de l’Estat, 
així com els deures i drets dels individus i les institucions. El 
14 de març indica i recorda els valors més fonamentals que 
ens han permès arribar on som: un Estat sobirà i un Estat 
de dret, però també un Estat de pau i de savis equilibris, de-
fensor dels drets humans i exemple de pervivència al llarg 
dels segles, on Andorra, prudent i indemne enmig de moltes 
vicissituds, s’ha sabut mantenir. 

La nostra Constitució és exponent d’un gran moment 
d’entesa, de retrobament, entre poble i Coprínceps, Comuns 
i Govern, institucions i ciutadans, nacionals i estrangers le-
galment residents, sobirania pròpia i obertura a les altres 
nacions, retrobament fecund de drets i de deures per part de 
tots. Aquell gran pacte social ha de continuar inspirant-nos 
avui, ja que fi xa i promou els drets de tots els andorrans. La 
Constitució del 1993 sempre ens ha de recordar el que units 
som capaços de ser i de fer. Virtus, Unita, Fortior. Fonamen-
tats en la confi ança i la unitat podrem afrontar tots els rep-
tes que el futur ens obri, i continuarem aportant la nostra 
singularitat com a poble al costat i col·laborant amb les al-
tres nacions de la Terra.

En aquest any 2019 celebrem el 600 aniversari del Consell 
de la Terra, antecessor de l’actual Consell General, gràcies al 
decret concedit pel bisbe d’Urgell Francesc de Tovia l’11 de 
febrer del 1419, i ratifi cat mesos més tard pel Comte de Foix 
Joan I. amb la fi nalitat que els andorrans poguessin elegir 
alguns representants que tinguessin cura dels assumptes de 
les Valls. Aquesta Institució va ser la llavor de l’actual Con-
sell General i és exemple històric d’una incipient democrà-
cia que culminaria 6 segles més tard en l’actual òrgan legis-
latiu. Fa 600 anys naixia formalment el Consell de la Terra, 
òrgan representatiu que, amb les modifi cacions introduïdes 
al llarg del temps, ha  perviscut fi ns als nostres dies. A partir 
de la creació del Consell Executiu, el Consell General, hereu 
del Consell de la Terra medieval, esdevé l’òrgan legislatiu del 
Principat d’Andorra, funció que és confi rmada posterior-
ment, l’any 1993, amb l’aprovació de la Constitució. 

Aviat els andorrans elegirem un nou Consell General, del 
qual n’emergirà un nou Govern del país. Jo prego perquè si-
guin eleccions respectuoses amb la voluntat popular, que 
pugui expressar-se sense manipulacions, amb programes i 
amb veritat, amb bons polítics, que mitjançant el diàleg i els 
acords puguin tirar el país endavant, amb responsabilitat, 
progrés i justícia. Andorra i els andorrans ens mereixem po-
der mirar el futur amb esperança!

A la Jornada Mundial de la Pau del proppassat 1 de gener, 
en un missatge amb el lema ‘La bona política està al servei 
de la pau’, el papa Francesc recordava que “cada renovació 
de les funcions electives, cada cita electoral, cada etapa de 
la vida pública, és una oportunitat per tornar a la font i als 
punts de referència que inspiren la justícia i el dret. Estem 
convençuts que la bona política està al servei de la pau; 
respecta i promou els drets humans fonamentals, que són 
igualment deures recíprocs, de manera que es creï entre les 
generacions presents i les futures un vincle de confi ança i 
gratitud”. Així ho desitjo jo per al nostre estimat Principat 
d’Andorra! 

Joiosa festa de la Constitució!

Salutació del síndic 
general amb motiu del 
26è aniversari de la 
Constitució

El 14 de març és, per als andorrans, la data 
en què celebrem la nostra afi rmació com a 
nació sobirana. Andorra és hereva d’una llar-
ga història, amb unes institucions que han 
anat evolucionant al ritme que marcaven la 
societat i les necessitats i aspiracions de cada 
moment. Com a síndic general tinc l’honor de 
representar una institució que aquest 2019 
commemora el seu 600 aniversari: sis segles 
ininterromputs d’assemblea representativa 
demostren la capacitat del Consell General, 
antigament Consell de la Terra, d’adaptar-se 
als aires dels temps fi ns a esdevenir el parla-
ment que és avui.

De la mateixa manera que el segle XV els 
prohoms de les Valls d’Andorra van copsar 
la necessitat de regularitzar les assemblees 
que fi ns aleshores només tenien lloc de ma-
nera puntual i, amb aquesta fi nalitat, van sol-
licitar la possibilitat d’escollir representants 
de cada parròquia i reunir-se un cop l’any, a 
partir dels anys 70 del segle XX els andorrans 
van adonar-se que calia modernitzar l’estruc-
tura institucional del país. Aquesta estructu-
ra institucional ben poc havia variat des de 
l’edat mitjana: dos Coprínceps sobirans i un 
Consell General que, des de la seva creació 
l’any 1419, ostentava la representació popu-
lar, amb unes funcions diverses i no sempre 
ben delimitades.

L’aprovació de la Constitució mitjançant 
el referèndum del 14 de març del 1993 signi-
fi ca la culminació d’un procés de reforma que 
s’havia iniciat molt abans. Els grans canvis 
econòmics i socials que havia viscut Andor-
ra a partir de la dècada del 1930 es van anar 
consolidant durant la segona meitat del segle 
i van generar noves expectatives en tots els 
àmbits. Les dones andorranes van aconseguir 
el dret de vot l’any 1970 i l’any 1981 es va crear 
per decret el Consell Executiu. El camí cap a 
la redacció de la carta magna es començava 
a perfi lar. 

La Constitució va suposar que el poble an-
dorrà prengués les regnes del seu propi destí. 
El Principat es dotava d’una identitat jurídica 
clara i es presentava davant del món amb la 
ferma voluntat de formar part del gran con-
cert de les nacions. El nostre compromís, amb 
nosaltres mateixos i amb les generacions fu-
tures, es manté inalterable des de fa vint-i-sis 
anys, si bé avui amb nous reptes com ara l’en-
caix amb la Unió Europea. 

A les portes d’iniciar una nova etapa, amb 
la mirada cap a un futur d’esperança on dipo-
sitem tots plegats els nostres somnis de justí-
cia i de prosperitat, us desitjo a tots una molt 
bona festa de la Constitució.

VICENÇ 
MATEU 
ZAMORA
Síndic 
general

Salutació del cap de 
Govern amb motiu del dia 
de la Constitució

Benvolguts conciutadans, 
Aquesta és la darrera vegada que em dirigeixo 

a vosaltres com a cap de Govern el dia de la Cons-
titució. Ha estat un honor haver tingut la respon-
sabilitat d’encapçalar el Govern del nostre país 
durant dues legislatures. Durant vuit anys hem 
fet evolucionar Andorra junts, com un país obert 
al món, respectat, homologable i atractiu per a 
potencials residents i inversors. Un camí que cal 
seguir construint els pròxims anys. 

Sovint m’he referit a l’evolució que ha fet An-
dorra durant aquests vuit anys com la constitució 
econòmica i la democratització de l’economia. 
Avui fa 26 anys que Andorra va aprovar la Cons-
titució, un text que ens va permetre evolucionar 
democràticament i emancipar-nos com a país. El 
procés constituent va permetre reunir diverses 
tendències i va aglutinar la ciutadania al voltant 
d’un projecte compartit de país que ens havia de 
fer créixer. Un procés il·lusionador i de construc-
ció de l’Andorra del futur. 

A les portes d’unes eleccions i gairebé en plena 
campanya electoral, Andorra hauria de revalidar 
el compromís amb la ciutadania i amb les insti-
tucions que vam ser capaços de bastir el 1993. De 
cara al futur, és important que les andorranes i 
els andorrans sapiguem el que ens juguem si no 
sabem seguir pel camí de la transparència i l’ho-
nestedat. És important que recordem que el nos-
tre país reposa sobre uns pilars institucionals que 
ens han donat força en el passat, estabilitat en el 
present i que ens seran útils les pròximes dèca-
des. Però aquest mateix sistema d’equilibris entre 
institucions es caracteritza per una fragilitat que 
hem sabut preservar al llarg dels segles. Una fra-
gilitat que els nostres avantpassats van saber uti-
litzar en benefi ci nostre. 

És per aquest motiu que penso que de cara als 
pròxims comicis tots haurem de ser raonables i 
presentar propostes raonades. Com a societat no 
ens podem permetre caure en enganys que ens 
perjudicaran a la llarga. 

Però també com a societat moderna no podem 
viure d’esquena al món i cal saber avançar en tot 
moment tenint clars quins són els nostres orígens, 
les nostres fortaleses i evidentment les nostres de-
bilitats. En aquest sentit, la Constitució va perme-
tre generar un debat social i institucional sa que 
ens va fer madurar com a país i com a ciutadans. 
El respecte en la confrontació d’idees és el que An-
dorra ha de recuperar per seguir modernitzant-se 
dins d’aquest marc constitucional i institucional 
que tanta estabilitat ens ha aportat.

És amb aquesta fi losofi a de modernitat dins de 
les nostres estructures constitucionals que desitjo 
que Andorra continuï modernitzant-se de cara al 
futur. De la mateixa manera, desitjo que de cara a 
les eleccions del 7 d’abril la confrontació ideològi-
ca sigui sempre sana. 

Visca Andorra.

ANTONI 
MARTÍ 
PETIT
Cap de 
Govern

SALUTACIONS
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ENQUESTES

No seria estrany que la prò-
xima legislatura porti a 
un nou procés constitu-
ent, vist que la majoria de 

les forces polítiques que participaran 
en les eleccions generals del 7 d’abril 
vinent es mostren disposades a modi-
fi car la Constitució. Ara bé, cadascuna 
proposa canviar un aspecte diferent.

Hi ha dues formacions que es posi-
cionen clarament en contra de tocar 
la Carta Magna. Són la Terceravia i 
Units pel Progrés d’Andorra. Els pri-
mers consideren que “avui és plena-
ment vigent, igual que ho va ser el 
1993”, i temen que modifi car-la posés 
en perill l’estabilitat institucional i po-
lítica. Els segons defensen que és “una 
de les constitucions més modernes 

d’Europa”, però de la qual cal desen-
volupar legislativament les qüestions 
socials.

A favor de la modifi cació hi ha les 
altres cinc candidatures. Demòcrates 
per Andorra assegura que “no tan-
quem la porta a una possible modifi -
cació futura de la nostra Constitució 
per anar resolent aquelles mancances 
o adaptacions que l’experiència pràc-
tica i l’evolució social evidencien”, i as-
senyala com a exemple  donar rang de 
dret fonamental al dret a la igualtat. 
Des de Socialdemocràcia i Progrés es 
vol revisar per tal de “reforçar” el prin-
cipi del sufragi universal, lliure, igual, 
directe i secret, perquè tots els conse-
llers generals s’escullin per circums-
cripció nacional i es propiciï així que 

el vot “sigui igual per a totes les andor-
ranes i tots els andorrans, indepen-
dentment de la parròquia on visquin”. 
Per la seva banda, Andorra Sobirana 
pensa que cal revisar “l’actual depen-
dència política del Consell Superior 
de la Justícia”, ja que considera que 
hi ha certa manca de separació de po-
ders, i aquesta “és origen de la degra-
dació de l’Estat de dret”. Finalment, 
el Partit Socialdemòcrata assenyala 
tot un llistat d’aspectes que cal revi-
sar, que van des de la despenalització 
de l’avortament fi ns a la qüestió de la 
nacionalitat, passant per la garantia 
d’un poder judicial independent i el 
sistema electoral, la qual cosa perme-
tria als residents el vot a les eleccions 
comunals, entre d’altres.

Hem demanat a les 
set candidatures que 
concorreran a les 
eleccions generals del 
7 d’abril vinent a la 
circumscripció nacional 
si pensen que ha arribat 
l’hora de modifi car la 
Constitució. La majoria 
pensa que sí, però per 
tocar aspectes diferents.

QÜESTIONARI

POLÍTIC
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Xavier Espot és 
el candidat de 
Demòcrates per 
Andorra. Des del 2012 
fi ns a aquest 2019 ha 
estat ministre d’Afers 
Socials, Justícia i 
Interior.

“NO TANQUEM LA PORTA A 
UNA MODIFICACIÓ FUTURA”

La candidatura socialdemòcrata va 
ser presentada per Ferran Goya i 
David Rios. Presenten llistes terri-
torials, conjuntament amb Liberals 
d’Andorra, a totes les parròquies sota 
la marca d’Acord.

Creu que després de 26 anys 
és hora de revisar la Consti-

tució?
Sí. Els nous reptes socials, econò-

mics i polítics ens porten a defensar 
la reforma constitucional i a introduir 
canvis que donin resposta a les aspi-
racions de la ciutadania. Les lleis han 
d’estar al servei de les persones, i no a 
la inversa.

Quins aspectes revisaria?
La despenalització de l’avor-

tament; l’ampliació del títol relatiu als 

drets i les llibertats; el dret a l’habitatge 
blindant-lo: garantir el dret a l’habitat-
ge; la nacionalitat; el sistema electoral; 
l’extensió dels drets polítics als resi-
dents: vot de residents a les eleccions 
comunals; l’ampliació dels mecanis-
mes de control i participació popular 
per reforçar la democràcia participa-
tiva i transparent; l’erradicació de la 
corrupció; el fi nançament dels partits 
polítics i la seva democratització; la ga-
rantia d’un poder judicial independent; 
el sistema públic de serveis socials com 
a quart pilar de l’Estat del benestar; in-
corporaria el dret a accedir a serveis 
socials que proporcionin una protecció 
adequada a tota la població, fonamen-
tats en principis d’universalitat, equitat 
i accessibilitat; les competències comu-
nals: criteris de sostenibilitat i d’efecti-
vitat; la igualtat efectiva entre homes i 

dones; la protecció a les famílies i a les 
noves formes de convivència; incorpo-
raria els nous valors socials: subminis-
traments bàsics, a l’energia i a l’aigua, 
a l’autonomia i l’atenció a la depen-
dència, a la garantia d’uns ingressos 
mínims... Incorporaria els nous drets 
culturals, bioètics i ambientals, el dret 
al desenvolupament amb perspectiva 
social i mediambiental...

Per què els examinaria?
La Constitució és una eina de 

convivència, cohesió i justícia social, 
per afrontar els actuals reptes socials 
i econòmics d’Andorra cal abordar un 
procés de reforma.

Com ho faria?
Amb el màxim consens polític 

i social.

Susanna Vela és la 
número dos pel Partit 
Socialdemòcrata. Va 
ser ministra de Cultura 
del 2009 al 2011. El 
candidat a cap de 
Govern és Pere López.

“HA DE DONAR RESPOSTA A LES 
ASPIRACIONS CIUTADANES”

La candidatura de DA va ser presenta-
da per Conxita Marsol i Trini Marín. 
Acompanyen Espot en les primeres 
posicions de la llista Roser Suñé, 
Núria Rossell, Carles Enseñat i Ester 
Molné. DA presenta territorials a to-
tes les parròquies, excepte a la Mas-
sana, confi ant que si guanyés Ciuta-
dans Compromesos s’adheririen al 
grup parlamentari Demòcrata.

Creu que després de 26 anys 
és hora de revisar la Consti-

tució?
Des de Demòcrates entenem que el 

marc jurídic que deriva de la Constitu-
ció aprovada el 1993 és sufi cientment 
ampli i modern com per fer possibles 
els avenços que la societat andorrana 
necessita i exigeix, tant des d’una pers-
pectiva econòmica com social i institu-

cional.  Així ho demostra, per exemple, 
el procés d’obertura econòmica i d’ho-
mologació fi nancera internacional 
que s’ha dut a terme els últims anys i 
també els progressos socials que s’han 
esdevingut, com ara l’aprovació de les 
unions civils entre persones del ma-
teix sexe i el fet que puguin adoptar en 
igualtat de condicions. Finalment, un 
altre exemple n’és la reforma del marc 
competencial i de transferències dels 
Comuns que s’ha promogut aquesta 
darrera legislatura. 

 Quins aspectes examinaria?
El que s’ha dit abans no sig-

nifi ca, però, que des de Demòcrates 
tanquem la porta a una possible modi-
fi cació futura de la nostra Constitució 
per anar resolent aquelles mancances 
o adaptacions que l’experiència pràc-

tica i l’evolució social evidencien. Dos 
exemples concrets serien el fet d’ele-
var a la categoria de dret fonamental 
el dret a la igualtat, per tal que pugui 
ser tutelat mitjançant recurs d’empara 
o també el fet que s’eliminin els man-
dats de sis anys renovables pels batlles 
i magistrats per garantir encara més el 
principi d’inamovibilitat d’aquests pro-
fessionals, d’acord amb les recomana-
cions dels organismes internacionals. 

Però cal ser conscients que les refor-
mes constitucionals han de ser propo-
sades per una tercera part dels mem-
bres del Consell General i aprovades 
per una majoria de dues terceres parts 
dels membres d’aquesta Cambra, a 
més de ser refrendades pels andor-
rans. Per tant, aquestes modifi cacions 
requereixen sempre un consens social 
i polític molt ampli.

SUSANNA VELA

XAVIER ESPOT

1

2

1

2

3

4



| ESPECIAL CONSTITUCIÓ D’ANDORRA 11

Josep Roig és el 
candidat a cap 
de Govern per 
Progressistes-SDP. 
Ha estat conseller de 
Cultura del Comú 
lauredià des del 2015 
fi ns al 2019.

“PERQUÈ EL SUFRAGI SIGUI 
IGUAL PER A TOTES I TOTS”
La candidatura de Progressistes SDP 
va ser la més matinera i va ser presen-
tada per Josep Lluís Donsión i Alain 
Mateu. La formació ha presentat 
llistes territorials a la capital, a Escal-
des-Engordany, a Encamp i Ordino. 
Acompanyen Roig a la llista nacional 
Sandra Cano, Olga Reyes, M. Antònia 
Sanchiz i Jordi Torres Ruiz.

Creu que després de 26 
anys és hora de revisar la 

Constitució?
Sí, 26 anys després ens podem plan-

tejar un procés de reforma de la Cons-
titució.

Quins aspectes revisaria?
En primer lloc el sistema 

electoral. Nosaltres defensem, des del 

2015, reforçar el respecte del principi 
del sufragi universal lliure, igual, di-
recte i secret que assenta l’article 51 
de la Constitució. I per això proposem 
modifi car la Constitució, per permetre 
elegir els membres del Consell Gene-
ral mitjançant una llista nacional pel 
conjunt dels vint-i-vuit consellers ge-
nerals. I també defensem introduir la 
possibilitat de marcar en la papereta 
la preferència de l’elector per fi ns a 
tres candidats.

Per què els revisaria?
Tal com li he dit, per reforçar 

el principi constitucional que el su-
fragi universal sigui igual per a totes 
les andorranes i tots els andorrans 
independentment de la parròquia on 
visquin.

Com ho faria?
Doncs promovent un procés 

constituent com el dels anys 1992 i 1993, 
amb una participació de totes les forces 
polítiques, en un debat obert, a la recer-
ca d’un nou gran acord polític nacional.

Proposem modifi car-
la per permetre 
elegir els consellers 
generals mitjançant 
una llista nacional 

JOSEP ROIG

1

2

3
4

ENQUESTES
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La candidatura de la Terceravia va 
ser presentada per l’excap de Govern 
Albert Pintat i per l’exsíndic Joan Ga-
briel. La formació està integrada per 
militants d’Unió Laurediana i inde-
pendents. Terceravia ha presentat 
llistes a les parròquies d’Andorra la 
Vella, Escaldes-Engordany, Sant Julià 
de Lòria, Encamp i Ordino. A la llista 
nacional, Pintat s’acompanya de Joan 
Carles Camp en el número dos, seguit 
de Ruth Vila, Joan Font i María José 
March, en les posicions més elevades.

Creu que després de 26 anys 
és hora de revisar la Constitu-

ció?
Fa 26 anys Andorra va homologar 

el seu sistema polític amb l’aprovació 
d’un text pactat que és la Constitució. 

En efecte, la Constitució estableix el 
nostre país com un Estat de dret, demo-
cràtic i social, amb la forma del Coprin-
cipat parlamentari. Per a la Terceravia, 
la Constitució, avui al 2019, és plena-
ment vigent, igual que ho va ser el 1993.

Per què?
La nostra Constitució garan-

teix un punt d’equilibri entre les Institu-
cions que regeixen el país: Coprínceps, 
Comuns, Govern i ciutadans. Pensem 
que aquest equilibri és el que garanteix 
l’estabilitat institucional i política.

Hi ha col·lectius importants 
de la societat que demanen 

certs canvis, què els dirien?
L’aprovació de la Constitució l’any 

1993 va ser la culminació d’un llarg 

camí de reformes i modernització de 
les nostres Institucions. Des de la Ter-
ceravia pensem que l’estabilitat insti-
tucional i política no ha d’anar renyi-
da amb el fet d’arribar a consensos i 
aconseguir noves complicitats.

La nostra Constitució 
garanteix un punt 
d’equilibri entre les 
institucions que 
regeixen el país

“LA CONSTITUCIÓ AVUI ÉS 
VIGENT, IGUAL QUE EL 1993”

Josep Pintat és 
el candidat de la 
Terceravia a cap de 
Govern. Ha estat cònsol 
major de Sant Julià de 
Lòria del 2004 al 2011 
i conseller general del 
2015 al 2019.

JOSEP PINTAT

1

2

3

ENQUESTES

La candidatura de Liberals d’An-
dorra va ser presentada per Jordi 
Cerqueda i Esteve Dolsa. La for-
mació presenta candidatures ter-
ritorials a totes les parròquies, 
conjuntament amb el Partit Social-
demòcrata, sota la marca d’Acord. 
Gallardo és acompanyat per Ferran 
Costa, Eva López, Laura Mas i Eva 
París en les primeres posicions de 
la llista.

Creu que després de 26 anys 
és hora de revisar la Consti-

tució?
 Sí, la societat andorrana d’avui 

ha evolucionat després de tants anys 
i cal adaptar la Carta Magna al mo-
ment que viu el país, als canvis i als 
reptes de futur.

Quins aspectes revisaria?
 Aquells que per consulta po-

pular la majoria de les andorranes i 
andorrans vulguin modifi car

 
Per què ho faria?
Perquè les constitucions 

han de recollir les voluntats de les 

societats del moment, i si la socie-
tat andorrana determina ara que 
certs aspectes s’han de plantejar 
de forma diferent, doncs cal do-
nar resposta a aquestes voluntats. 
Les constitucions no es poden revi-
sar i canviar cada quatre anys, però 
després de vint-i-sis segurament cal 
ajustar i canviar coses.

Com duria a terme els can-
vis?

Mitjançant consultes populars vincu-
lants

Hi ha col·lectius importants 
de la societat que demanen 

certes modifi cacions, què els dirien?
Que tenen dret a demanar-les, i és 

obligació dels polítics donar-hi res-
posta.

Jordi Gallardo és el 
candidat a cap de 
Govern per Liberals 
d’Andorra. La passada 
legislatura era 
president del grup 
parlamentari liberal.

“CAL ADAPTAR LA CONSTITUCIÓ 
AL MOMENT QUE VIU EL PAÍS”

Revisaríem aquells 
aspectes que per 
consulta popular la 
majoria de ciutadans 
vulguin modifi car

JORDI GALLARDO

1 2

3

4

5
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La candidatura d’Andorra Sobirana 
va ser presentada per Maria Carme 
Moreno i Maria Carme Jaumot. La 
formació només presenta llista terri-
torial a la parròquia de Canillo amb 
Ricard Riba i Aret Boronat. A la llista 
nacional acompanyen Nomen, Fran-
cesca Mora, Rafel Gaytán, Maria del 
Carmen Royo i Pere Revert en les pri-
meres cinc posicions d’una llista que 
es considera paritària i formada per 
“persones amb ganes de treballar”. 
El  nou partit es declara transversal 
i format per gent independent.  Es 
tracta d’una formació sobiranista i 
euroescèptica, que rebutja l’acord 
d’associació d’Andorra amb la Unió 
Europea i que considera que el Prin-
cipat ha cedit la seva sobirania a 
favor d’una homologació internaci-

onal que, consideren, ha empobrit 
el país a nivell intern. El líder de la 
formació la defi neix com a “de gent 
del poble” i “sobiranista”.

Creu que després de 26 anys 
és hora de revisar la Consti-

tució?
Al llarg d’aquesta legislatura es pot 

obrir un debat serè i rigorós sobre la 
posada al dia de la Constitució. 

Quins aspectes revisaria?
Un punt central per revisar 

és l’actual dependència política del 
Consell Superior de la Justícia, que di-
fi culta la separació de poders efectiva.

Per què ho faria?
La manca de separació entre 

poders és origen de la degradació de 
l’Estat de dret.

Com ho duria a terme?
Seguint un procediment rigo-

rós i serè. 

ENQUESTES

Eusebi Nomen és el 
candidat a cap de 
Govern per Andorra 
Sobirana. Va ser 
president d’Andorra 
pel Canvi durant la 
legislatura 2009-2011.

“LA MANCA DE SEPARACIÓ DE 
PODERS DEGRADA L’ESTAT DE DRET”

La candidatura d’Units pel Progrés 
d’Andorra va ser presentada per 
Carme Torcuato i Jordi Camp. La 
formació només concorrerà a la cir-
cumscripció nacional perquè no ha 
presentat cap llista territorial. Acom-
panyen Clavera Raquel Fernàndez, 
José Manuel Ugart, Dolors Prieto i 
Lluís Ricard Llamazares a les prime-
res cinc posicions de la llista.

Creu que després de 26 anys 
és hora de revisar la Consti-

tució?
Nosaltres no som partidaris de revi-

sar la Constitució. És una de les consti-
tucions més modernes d’Europa i fi ns i 
tot parla de la prohibició de la pena de 
mort. A més, som defensors de l’article 
8.1, que estableix el dret a la vida en les 
seves diferents fases. Malgrat que pen-

sem que no cal modifi car la Constitu-
ció, sí que caldria desenvolupar qüesti-
ons, implementar-les legislativament, 
com és el dret a l’habitatge digne. 

Per què?
Cal desenvolupar els aspectes 

socials. Defensem la justícia social i 

els drets i la dignitat de les persones, 
volem un equilibri social i que tothom, 
tant andorrans com residents, visquin 
amb dignitat.

Hi ha col·lectius importants 
de la societat que demanen 

certs canvis. Què els dirien? 
El nostre sistema institucional és el 

coprincipat parlamentari i propostes 
com la despenalització de l’avorta-
ment posen en risc el nostre sistema, 
que ha permès que Andorra sigui re-
coneguda per la comunitat internaci-
onal, i ens abocaria a un nou sistema. 
Nosaltres no practiquem el funambu-
lisme sense xarxa. Tot i que defensem 
la no-despenalització de l’avortament i 
mantenir el dret a la vida, respectem la 
resta d’opinions, si bé no les compar-
tim.

Alfons Clavera lidera 
la llista que presenta 
Units pel Progrés 
d’Andorra. Clavera fi ns 
fa poc era el president 
de l’executiva liberal 
d’Escaldes-Engordany.

“CALDRIA DESENVOLUPAR-NE
ELS ASPECTES SOCIALS”

EUSEBI NOMEN

ALFONS CLAVERA

1

2

3
4

Al llarg d’aquesta 
legislatura es pot obrir 
un debat serè i rigorós 
sobre la posada al dia 
de la Constitució

Volem un equilibri 
social i que tothom, 
tant andorrans com 
residents, visquin amb 
dignitat1

2

3
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Igual que els darrers anys, els ac-
tes commemoratius arrencaran 
ja el dimecres dia 13 amb la jor-
nada de portes obertes i visites 

guiades a Casa de la Vall i al nou hemi-
cicle entre les tres de la tarda i les nou 
del vespre. A dos quarts de sis de la tar-
da serà el torn dels més petits, que po-
dran gaudir d’un espectacle al vestíbul 
del Consell General seguit d’un berenar 
amb xocolata i coca. 

Ja a les set, també al vestíbul, tindrà 
lloc el primer dels espectacles relacio-
nats amb el Consell de la Terra, l’obra 
teatral ‘Fa 600 anys’, a càrrec d’Olga 
Armengol i Mercè Canals, un mun-
tatge pensat per a un públic familiar i 
infantil a través del qual, i jugant amb 
imatges, dues nenes s’introduiran en la 
història per explicar “de forma amena 
i divertida” què és el Consell de la Ter-
ra i com ha acabat evolucionant fins al 
Consell General, segons van explicar 

les seves creadores.
El dia 14 continuaran les visites gui-

ades a partir de les deu del matí, i a les 
onze a la plaça del Consell General s’es-
trenarà l’espectacle ‘Terra’, en què amb 
les danses de l’Esbart Laurèdia i la mú-
sica del Pont d’Arcalís, amb les lletres 

creades per a l’ocasió per Albert Villaró, 
s’explicarà als assistents el naixement 
i evolució d’un dels “parlaments més 
antics d’Europa”, segons va apuntar el 

director de l’Esbart Laurèdia. Jaume 
Torra va precisar que el muntatge es 
dividirà en tres parts, una relativa al 
naixement del Consell de la Terra (1419), 
la segona referent a la Nova Reforma 
(1866) i la tercera ja al segle XX amb as-
pectes com el vot de les dones (1973), la 
formació de la setena parròquia (1978) i 
la Constitució (1993).

Al migdia hi haurà el tradicional 
concert de la Constitució a càrrec de 
l’ONCA, a la una sardanes i a les set de 
la tarda la tradicional recepció del sín-
dic.

EL QUARTET AMERICÀ 
La Fundació ONCA, emparada pel Go-
vern i la Fundació Crèdit Andorrà, 
organitza el tradicional concert de la 
Constitució. Enguany l’actuació serà 
a càrrec de la nova formació de corda 
de l’ONCA, el Quartet Americà, amb 
un programa titulat ‘El quartet de cor-

Com és habitual, el 
Consell General ha 
preparat diversos actes 
per celebrar el Dia de la  
Constitució, que en 
aquest 26è aniversari 
estaran també 
molt marcats per la 
commemoració dels 
600 anys del Consell 
de la Terra, òrgan que 
ha inspirat dos dels 
espectacles del programa 
d’aquest any que va 
presentar la subsíndica, 
Mònica Bonell.

Els 600 anys dEl consEll dE la tErra 
cEntrEn Els actEs dE la constitució

jonathan gil

‘Fa 600 anys’ és el 
nom de l’espectacle 
pensat per a un 
públic familiar per 
explicar què és el 
Consell de la Terra
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da des de nous mons’. L’esdeveniment 
tindrà lloc el 14 de març, a les 12 hores, 
al vestíbul de la seu del Consell General. 

El Quartet Americà està format pels 
membres de l’ONCA Francesc Planella 
i Sergi Claret als violins, Joan Fèlix a la 
viola i Carolina Bartumeu al violoncel. 
En l’acte es presentarà un programa 

que vol ser un petit homenatge als com-
positors que van travessar les fronteres 
dels seus països i van imbuir la seva 
música d’unes experiències vitals, do-
nant sentit a la idea que la música és un 
llenguatge universal. 

Segons Planella, “sigui per interès 
o per necessitat, són molts els músics 
que deixen enrere la seva terra a la re-
cerca de noves vivències i oportunitats. 
Aquestes experiències personals i pro-

fessionals deixen una marca inequívo-
ca en l’àmbit personal que condiciona 
sense cap mena de dubte el procés cre-
atiu. Dos exemples clars d’aquesta cir-
cumstància són els de Haydn i Dvořák. 
Els seus viatges a Londres i a Amèrica, 

respectivament, són el tret de sortida 
dels que són, segurament, els períodes 
de més alta qualitat creativa d’ambdós 
compositors”. 

Les obres presentades en aquest pro-
grama, el Quartet de corda op. 76 núm. 

4 de Haydn, i el Quartet de corda en fa 
major op. 96, ‘Americà’ de Dvořák, són 
molt representatives d’aquests períodes 
creatius fora dels seus països natals. 
L’entrada a l’acte és lliure i compta amb 
la col·laboració del Consell General.

Actes

agències

El Quartet Americà 
farà un petit 
homenatge als 
compositors que 
van travessar  
les fronteres dels 
seus països
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Es tracta d’una visita que 
transporta als orígens del 
parlamentarisme andorrà i 
que en recorre la història, per 

acabar a l’actualitat, a l’escenari on es 
debaten avui les lleis i es controla, mit-
jançant preguntes, el Govern.

El primer lloc que es visita és la sala 
coneguda com dels Passos perduts, 
on els consellers passejaven abans i 
després de les sessions comentant les 
sessions i realitzant pactes d’última 
hora per fer prosperar o no un text. A 
les parets hi ha quadres que daten de 
fi nals del segle XVI i principis del XVII 
que abans lluïen al despatx del síndic 
–o a l’habitació del bisbe si anem més 
enrere en el temps.

El segon escenari de la visita és la 
Sala del Consell, amb els seus dos ves-
sants: el religiós i el polític. El primer 
té una petita capella on fi ns al 1993 els 
consellers feien una pregària abans de 
començar la sessió, i que va ser recone-
guda com a oratori privat l’any 1779. 

A la segona s’hi conserven els escons. 
Dotze a banda i banda d’una taula cen-
tral, on es col·locaven els membres del 
Govern, i altres quatre continuant una 
de les fi leres d’escons, afegits quan Es-
caldes-Engordany es va independitzar 
d’Andorra la Vella i va esdevenir la se-
tena parròquia.

Aquí també hi ha l’armari de les Set 
claus, que abans havia sigut una arca 
de sis panys, més còmoda de transpor-
tar quan el Consell de la Terra era itine-
rant i on es guardaven els documents 
necessaris per celebrar les assemblees 
i que requeria la presència de tots els 
consellers per ser obert. El conseller de 
més edat de cada parròquia en custodi-
ava una de les claus.

La cuina no ha de passar per alt de 
l’atenció dels visitants. Era el lloc social 
on els consellers s’escalfaven i alimen-
taven durant les sessions, especial-
ment les que se celebraven a l’hivern 
i obligaven els consellers a viure a la 
casa mentre durés la sessió. És l’habita-

ció que menys modifi cacions ha patit 
al llarg dels anys i encara s’hi poden 
contemplar estris i utensilis de cuina 
de fi nals del segle XIX. La xemeneia 
puja cap al cap de casa, que no es visi-
ta, i que antigament eren les habitaci-
ons dels consellers que s’hi quedaven 
a dormir, i més recentment acollia les 
reunions de les comissions legislatives, 
sense oblidar les de la comissió tripar-
tita que va negociar la Constitució.

Finalment es visiten les sales de la 
planta baixa, que en el seu temps havi-
en estat el celler i els estables, i que des-
prés van constituir la seu de la Justícia, 
que avui ja només s’utilitzen per als ac-
tes tradicionals. Més avall hi ha el que 
havia estat la presó, que no es visita.

Per acabar el viatge per la història 
parlamentària, es travessa la plaça que 
separa Casa de la Vall de la nova seu 
del Consell General. Allà es pot visitar 
l’hemicicle i veure de prop els escons 
que ocuparan els que siguin elegits el 
pròxim 7 d’abril.

Una de les activitats 
proposades per celebrar 
el dia de la Constitució és 
la visita guiada a Casa de 
la Vall –o casa Busquets, 
com es coneixia quan 
el Consell de la Terra 
la va adquirir per 1.650 
lliures l’any 1701–. Tot 
un símbol de la llarga 
trajectòria parlamentària 
del país. Es podrà visitar 
gratuïtament tant avui, 
des de les tres de la tarda 
fi ns a les nou del vespre, 
com demà, a partir de 
les deu del matí. 

CASA DE LA VALL: 
UN VIATGE EN EL TEMPS
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En diem “nova”, però ja no ho 
és tant la seu del Consell Ge-
neral. Demà farà vuit anys 
que es va estrenar. És un edi-

fici que es va projectar fa una quinze-
na d’anys i que havia de substituir fun-
cionalment Casa de la Vall. Però el que 
Pere Espuga i el seu equip va tenir clar 
des del primer moment és que, encara 
que hagués d’acollir les dependències 
del Consell General, no podia eclipsar 
Casa de la Vall. Més aviat el contrari: 
s’havia d’integrar a l’entorn i reva-
loritzar la que des del 1701 era la seu 
parlamentària –del Consell de la Terra 
primer, i del Consell General després–. 

“Havia de ser un edifici que no es 
mengés Casa de la Vall, que no la muti-
lés materialment i que tampoc li restés 
representativitat”, explica l’arquitecte, 
que es mostra satisfet, ja que consi-
dera que l’objectiu s’ha aconseguit. El 
nou edifici dialoga amb el vell, el res-

pecta, i conformen una unitat –fins i 
tot estan connectats subterràniament 
a través d’un túnel que va del nou he-
micicle al que havia estat la presó del 
país a l’època, al soterrani de Casa de 
la Vall– que explica per si sola l’evolu-

ció del parlamentarisme del país. Una 
segona preocupació que va marcar el 
projecte va ser l’hemicicle.  Volien que 
fos singular, i de fet, si no és únic, sí 
que és dels pocs que existeixen que 

siguin asimètrics i que posi al mateix 
nivell el Govern i el parlament. Nor-
malment, els membres de l’executiu 
se situen a la part més baixa i central, 
com passava a Casa de la Vall, i en 
aquest es facilita que hi hagi un diàleg 
equilibrat.

El nou Consell General és un edifi-
ci de línies clares, “molt net”, de tipus 
nòrdic, que permet que els seus ha-
bitants “se’l vagin fent seu”, explica 
Espuga, que defensa que l’edifici es 
va pensar perquè fos “molt flexible” i 
tingués diversos usos, dins les direc-
trius marcades en el plec de bases del 
concurs i del programa funcional es-
tablert per aquest.

Perquè el projecte quedi del tot 
completat falta la construcció de la 
passarel·la que unirà la plaça del Poble 
amb la del Consell General i que farà 
la transició entre el centre històric i la 
ciutat més moderna.

La Societat Andorrana 
de Ciències i el Consell 
General van organitzar 
una conferència en la qual 
l’arquitecte responsable de 
la construcció de la nova 
seu del Consell General, 
Pere Espuga, va explicar 
l’edifici.

la nova seu del consell 
general: un edifici que 
potencia casa de la vall

jonathan gil

El nou edifici 
dialoga amb el vell 
i conformen una 
unitat que explica 
per si sola l’evolució 
parlamentària 
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CAL REVISAR LA 
CONSTITUCIÓ?
És un debat obert. Hi ha partidaris de reformar-la i d’altres s’hi neguen 
rotundament. En aquesta pàgina destaquem alguns dels articles de la Carta 
Magna, ja sigui per la seva singularitat o perquè són part del debat.

TÍTOL I
DE LA SOBIRANIA

D’ANDORRA
Article 1. 

Andorra és un Estat independent 
de dret, democràtic i social.

La seva denominació ofi cial és 
Principat d’Andorra. El règim 

polític d’Andorra és el 
Coprincipat parlamentari.

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 

ratifi cació.

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 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 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 II
DELS DRETS I 
LLIBERTATS

Article 7. 
L’adquisició o el 

manteniment d’una 
nacionalitat diferent de 
l’andorrana n’implicarà 

la pèrdua.
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COMPANYIA INTERNACIONAL DE BRILLANTS

Únic despatx d’Andorra especialitzat exclusivament 
en venda de diamants i or d’inversió

CIBCIB

MANEL CASTILLO. 
Gemmòleg espcialista en diamants. Membre HRD (consell sup del diamant) Amberes.              Col·legiat  núm.  3136  Jorg
Tel.:  00 376 + 339 382                                                                                Av. Doctor Mitjavila, 17 baixos. Andorra la Vella
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