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... I  nosaltres els coprínceps, després que 
el Consell l’ha adoptat en sessió solemne 
celebrada el dia 2 de febrer del 1993, i que 
el poble andorrà l’ha aprovat en referèndum 
celebrat el dia 14 de març del 1993, la 
fem nostra, la ratifiquem, la sancionem i 
promulguem i, per a coneixement general, 
n’ordenem la publicació.

Casa de la Vall, 28 d’abril del 1993

François Mitterrand
President de la República Francesa
Copríncep d’Andorra

Jordi Farrás Forné
Síndic general

Joan Martí Alanis
Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra
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Un any més arriba el dia de la Consti-
tució, i per celebrar l’aprovació en re-
ferèndum de la Carta Magna, el Con-
sell General organitza diferents actes. 
Els més destacats són les portes ober-
tes a la nova seu del Consell General i 
les visites guiades a Casa de la Vall, la 
que fi ns fa poc era seu del parlament i 
que encara avui s’utilitza per a les ses-
sions tradicionals. La música també 
serà protagonista d’aquell dia.

El programa d’actes del dia de la 
Constitució comença aquest mateix 
divendres a la tarda. A partir de les 
17.00 hores s’obriran les portes de la 
seu del Consell General a tothom qui 
vulgui conèixer les instal·lacions i vi-
sitar Casa de la Vall. 

A les 17.30 hores hi haurà animació 
infantil al vestíbul del Consell General, 
una manera diferent d’apropar aques-
ta institució als més petits. I a les 18.30 

hores hi haurà un berenar popular, a 
base de coca i xocolata, a la cafeteria 
del Consell General.

A les 21.00 hores es tancaran les por-
tes, que es tornaran a obrir a tothom 
qui hi vulgui fer una visita, el dia de la 
Constitució: dissabte 14 de març a les 
10.00 hores.

El torn de la música arribarà al mig-
dia, a les 12.00 hores l’ONCA oferirà 
una actuació al vestíbul del Consell 
General, i a les 13.00 hores les sarda-
nes ocuparan la plaça. 

A les 14.00 hores es donarà per aca-
bada la jornada de portes obertes a la 
institució i a les visites guiades a Casa 
de la Vall i es donarà per tancat el pro-
grama d’actes festius.

EL CONCERT DE L’ONCA
La proposta de l’ONCA per al tradici-
onal concert de la Constitució d’en-
guany és un duo de saxo i piano, amb 
un programa titulat Paisatges d’emoci-
ons d’Europa a Amèrica.

El duo està format per músics del 
país, estrets col·laboradors de les ac-
tivitats de la Fundació ONCA. Efrem 
Roca (saxofon) i Míriam Manubens 
(piano) seran els encarregats de posar 
la nota musical al programa de cele-
bració del dia de la Constitució del 
Principat d’Andorra.  

Paisatges d’emocions d’Europa a Amè-
rica és un viatge del passat al present, 
amb autors clàssics i autors per des-
cobrir, amb cançons romàntiques i 
danses ètniques, des d’una sonata a 
una melodia funky. Un programa amb 
contrastos que s’endinsa a la vella Eu-
ropa del “pare de la música”, el gran 
mestre Johann Sebastian Bach, fi ns a 
l’Amèrica del rei del tango, el gran Car-
los Gardel. Un programa servit pel so 
d’un duo format per piano i saxofon, 
perquè les melodies, que no coneixen 
fronteres, ens portin pels paisatges 
màgics de l’emoció. 

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

Us desitgem feliç dia de la Constitució

LES ACTIVITATS FESTIVES

PORTES OBERTES 
I MÚSICA PER 
CELEBRAR
LA CONSTITUCIÓ
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Andbank, compromís amb la societat,
compromís amb Andorra.

Andbank us desitja un 
feliç Dia de la Constitució
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Com és tradició cada 14 de març, amb un immens 
plaer m’adreço a vosaltres, andorranes i andorrans, 
residents del Principat d’Andorra, a través d’aquest 
missatge a fi  de celebrar el 27è aniversari de l’adop-
ció de la Constitució.

M’adreço a vosaltres tenint en memòria l’acolli-
da tan càlida que em veu reservar durant la meva 
visita, el setembre passat. Veig de nou aquells mag-
nífi cs paisatges de muntanyes de les set parròquies 
que són la bellesa i la riquesa d’Andorra.

Al llarg d’aquesta visita us vaig anunciar la reo-
bertura dels serveis consulars per als francesos que 
resideixen al Principat, i ja és un fet des de l’1 de 
febrer. També vaig fer referència a una visita a An-
dorra del ministre francès de l’Educació nacional 
i joventut, el Sr. Jean-Michel Blanquer. Aquesta va 
tenir lloc el 17 de febrer i va poder tranquil·litzar la 
comunitat educativa i els pares d’alumnes sobre la 
perennitat de la gratuïtat de l’ensenyament francès 
a Andorra. Espero i desitjo que tots aquests esforços, 
aquestes inversions i les col·laboracions previstes, 
permetran  que les relacions entre França i Andor-
ra, especialment en matèria d’educació, es reequi-
librin, que l’ús del francès es reprengui amb força 
i que els estudiants andorrans escolliran, cada any 
més, continuar els seus estudis superiors a França.

Sabeu que el meu compromís és total i que podeu 
comptar amb l’acció del Copríncep per fer costat, 
fomentar i participar en el desenvolupament d’An-
dorra. El Principat ha mostrat al llarg de la història 
la seva fabulosa capacitat d’adaptació, d’innovació, 
d’imaginació per existir entre dues nacions potents. 
La Constitució que celebrem avui n’és l’exemple 
mateix. Ha permès a les andorranes i andorrans ser 
amos del seu destí tot mantenint el règim instituci-
onal tan especial del Coprincipat.

Avui, el Consell General i el Govern són lliures 
per conduir els destins del Principat i han escollit 
de comprometre’s en una associació amb la Unió 
Europea.

Només puc que animar-los en aquesta via. Associ-
ar-se més estretament a la Unió Europea és donar a 
Andorra una oportunitat de fer valdre les seves op-
cions, la seva cultura. És estendre la seva sobirania 
gràcies a la sobirania europea i a través d’ella.

Tal com vaig dir durant la meva intervenció da-
vant el Consell General, aquestes negociacions se-
ran difícils i demanaran als responsables andor-
rans de fer reformes, de procedir a adaptacions 
profundes. Però aquestes són necessàries per con-

tinuar construint una nació forta, independent, or-
gullosa de la seva història i del seu passat i permetre 
a Andorra anticipar les mutacions contemporànies 
en lloc de patir-les.

Evidentment, caldrà que la Comissió europea tin-
gui en compte les especifi citats andorranes, gestio-
ni els períodes de transició a fi  que Andorra pugui 

adaptar-se gradualment, estigueu segurs que hi vet-
llaré personalment.

Com a copríncep, garant de la permanència i de 
la continuïtat d’Andorra, us convido, andorranes i 
andorrans, a tenir confi ança en el futur del Princi-
pat, que sabrà afrontar, n’estic segur, els reptes de 
demà.

Emmanuel MACRON
President de la República Francesa
Copríncep d’Andorra

MISSATGE PER COMMEMORAR 
EL 27è ANIVERSARI 

DE LA CONSTITUCIÓ
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Us desitgem
un bon dia de la

Constitució 2020



| ESPECIAL   2020  |  DIA DE LA CONSTITUCIÓ8

Celebrem 27 anys de l’aprovació en referèndum 
de la Constitució democràtica del Principat d’An-
dorra, i és un bon motiu per felicitar-nos-en i gau-
dir-ne. Felicitats andorrans!

Avui ens felicitem pel pas que el nostre país va fer 
el 1993. Un país que estimem com a hereu rejovenit 
d’aquells pariatges que potser semblen llunyans 
en el temps però que van marcar un solc potent 
en els segles de la història sempre tan atzarosa. Un 
país que, ajudat pels coprínceps i les autoritats del 
moment, així com pels redactors i sobretot els ciu-
tadans i ciutadanes del 1993, va referendar el text 
de la Constitució que ens fi xava com a “Estat inde-
pendent, de Dret, Democràtic i Social” (art. 1r de 
la Constitució), i els principis inspiradors d’aquest 
Estat, que són “el respecte i la promoció de la lliber-
tat, la igualtat, la justícia, la tolerància, la defensa 
dels drets humans i la dignitat de la persona” (art. 
2n). Un retrat formós i valent, que hem de mirar 

de mantenir polit i vigorós, arbre frondós 
que continuï donant fruits de con-
vivència democràtica i d’amor 
al llegat de les nostres tra-
dicions.

Aquells homes i 
dones respectuosos 
amb el que havien 
rebut en una histò-
ria plena d’encerts i 
alhora feta de pau i 
neutralitat, van saber 
trobar l’encaix entre 
la tradició i la moder-
nitat. Ells han d’inspirar 
el nostre actual moment 
històric. Les persones i insti-
tucions hem de mantenir fermes 
la idiosincràsia i independència que 

han permès la pervivència del Principat al llarg de 
segles. Les ideologies estranyes al nostre 

camí, forjat amb molts sacrifi cis, no 
han de marcar el pas de la nostra 

Nació. Tenim en el nostre llegat 
andorrà i en les millors tra-

dicions nostres el potencial 
més gran per encarar amb 
confi ança el nostre futur 
nacional. Els coprínceps 
sempre hi ajudarem res-
pectuosament.

Rebeu tots els andorrans 
i els qui estimeu el nostre 

Principat, el país dels Pirineus, 
la meva cordial felicitació en la 

festa nacional, Dia de la Constitució, 
auguri de béns i de benedicció, de pau i 

de convivència harmoniosa. Visca Andorra!

vivència democràtica i d’amor camí, forjat amb molts sacrifi cis, no 
han de marcar el pas de la nostra 

Joan-Enric Vives 
Bisbe d’Urgell i 
Copríncep d’Andorra

FELICITACIÓ A ANDORRA 
PER LA DIADA DE LA 
CONSTITUCIÓ 2020

Us desitja un  feliç dia de la

CONSTITUCIÓ
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El 14 de març és el 27è aniversari
de la nostra Constitució.

27

LA PROTECCIÓ 
QUE ET MEREIXES

Més de

Prevenir és assegurar-te
Informa’t al 890 300 o info@e-financera.com

Felicitats, 
Andorra!
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Benvolgudes conciutadanes i conciutadans,

Aquest 14 de març celebrem el 27è aniversari de 
la Constitució, una de les fi tes més importants de la 
nostra història recent. L’aprovació i la posterior rati-
fi cació per part del poble andorrà de la Carta Magna 
van permetre al nostre país convertir-se en un Es-
tat de ple dret, en què es garanteix la sobirania del 
poble andorrà, es reconeix el pluralisme polític, es 
consagra el dret a participar directament o indirec-

tament en l’exercici del poder públic, i s’estableixen 
les estructures institucionals per poder acomplir els 
principis democràtics i protegir els drets fonamen-
tals de la persona.

D’altra banda, la Constitució també garanteix i 
delimita les atribucions de cadascuna de les institu-
cions del nostre país, però alhora preveu els meca-
nismes de col·laboració i cooperació entre aquestes 
institucions. La col·laboració i la cooperació són 
premisses essencials per afrontar els grans reptes 
que emanen de la nostra societat. És amb aquesta 
voluntat i des d’aquestes premisses que el Govern ha 
proposat els darrers mesos tres pactes d’Estat amb 
la resta de formacions polítiques que van obtenir 
representació parlamentària les passades eleccions 
generals: el pacte d’Estat sobre l’Acord d’Associació 
amb la Unió Europea, el pacte d’Estat sobre la sos-
tenibilitat del sistema de pensions i el pacte d’Estat 
sobre el sistema de salut pública. Uns pactes d’Estat 

que esperem poder culminar les pròximes setmanes.

Tanmateix, la ciutadania també ens demana mà 
estesa en altres àmbits cabdals, com ara en el canvi 
de l’actual model de desenvolupament, basat en el 
consum de recursos. Hom sap que aquest model és 
clarament insostenible, i per tant cal advocar per un 
model que doni resposta a les disfuncions existents 
i aposti per la sostenibilitat, amb accions com ara 
continuar incentivant fi scalment la compra de vehi-
cles menys contaminants o la prohibició de plàstic 
d’un sol ús que esdevindrà vigent a partir del gener 
del 2021. Aquestes accions, que s’emmarquen en un 
projecte ambiciós de transició energètica i de lluita 
contra el canvi climàtic iniciat la legislatura passa-
da, s’han vist refrenades amb la declaració de l’Estat 
d’Emergència Climàtica que el Consell General va 
aprovar el gener d’aquest any, a proposta dels grups 
parlamentaris que donen suport al Govern i amb la 
contribució tècnica de l’executiu.

MI Sr. Xavier Espot Zamora
Cap de Govern

SALUTACIÓ DEL CAP DE 
GOVERN PEL 27è ANIVERSARI 

DE LA CONSTITUCIÓ



DIA DE LA CONSTITUCIÓ  | ESPECIAL   2020 | 11



| ESPECIAL   2020  |  DIA DE LA CONSTITUCIÓ12

Benvolguts conciutadans i conciutadanes,

Un any més arriba el 14 de març, dia de la Cons-
titució, Carta Magna que ens confi gura com a Estat 
modern i delimita les estructures que determinen 
el nostre dia a dia com a societat democràtica. 

Aquest és el seu 27è aniversari, el primer que ce-
lebrem amb el nou Consell General escollit a les 
urnes la primavera passada. D’aleshores ençà, hem 
dut a terme tot un seguit d’iniciatives parlamentà-
ries que responen al mandat dels ciutadans i tam-
bé exemplifi quen l’esperit del text votat l’any 1993. 
Treballem per acompanyar la societat en el repte 
de preservar el nivell de benestar assolit el darrer 
terç del segle XX, i alhora fer-ho de manera sosteni-
ble. Perquè la mirada humana no pot negligir més 
la cura del planeta i perquè les persones d’avui te-
nim la responsabilitat de pensar, més enllà de les 
necessitats presents, en les generacions futures.

Som, sens dubte, en un món complex i sovint difí-
cil d’entendre i d’acceptar. Els canvis en la manera 
de fer són veloços i condicionen la presa de decisi-
ons sense gaire reflexió ni capacitat de ponderació 
de les diferents opcions possibles. Analitzar, discu-
tir, raonar, semblen quimeres d’un temps passat. El 
polze esdevé un àrbitre en molts projectes, a partir 
d’una lectura visualment superfi cial i esbiaixada 
de moltes temàtiques. Des d’aquí reivindiquem el 
temps qualitatiu, el diàleg mesurat i enriquidor. 
Sumar visions polièdriques ens ha de dotar d’un 
relat més elaborat i que ens permeti avançar tenint 
en compte totes les sensibilitats.

Per això, permeteu-me que citi l’article 1.2 del text 
que diu:

“La Constitució proclama com a principis inspi-
radors de l’acció de l’Estat andorrà el respecte i la 
promoció de la llibertat, la igualtat, la justícia, la 

tolerància, la defensa dels drets humans i la digni-
tat de la persona”.

En aquesta primera salutació com a síndica ge-
neral, em plau recordar aquests principis consti-
tucionals, perquè aquesta és la societat que penso 
que tots volem llegar als nostres hereus: un espai 
de respecte i de convivència emmarcat en una Eu-
ropa que també malda per trobar el seu camí man-
tenint-se fi del a uns valors que compartim i ens 
uneixen.

Des de la nostra petitesa física, però també des 
de la grandesa que aquesta ens dona de proximi-
tat i autoconeixement, podem aportar les nostres 
idees i accions a fi  que el segle XXI continuï sent 
un període on l’ésser humà se situï al centre de les 
polítiques. Aquest ha de ser el nostre objectiu.

Feliç dia de la Constitució.

Roser Suñé Pascuet
Síndica general

SALUTACIÓ
27è ANIVERSARI

DE LA CONSTITUCIÓ

LITOGRAFIES DE LA CONSTITUCIÓ
edició original del 1993 limitada i numerada 

venda en exclusiva a:
Art al Set Galeria, Av Carlemany 95, Escaldes. Tel 868 355 

i Museu de la Miniatura, Ordino. Tel 838 338 
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27 anys, però és el primer cop que te-
nim síndiques, com es valora això? 
Com ho viuen?

R. S.: Ho vivim bé. Jo ho visc amb 
molta normalitat. Ja sé que a l’inici 
se’n parla molt i es destaca, i entenc 
que es destaqui, perquè després de 
tants anys d’existència de l’estructura 
política hi hagi una dona síndica és 
un fet rellevant, que ajuda a entendre 
l’evolució que ha fet Andorra i les se-
ves transformacions. Però de viure-
ho, ho vivim amb normalitat.

M. P.: El fet que coincidim les dues 
dones és una casualitat. Tampoc és 
una cosa buscada. Ha vingut molt 
naturalment, no ha estat buscat ni 
volgut realment. La casualitat i la nor-
malitat ens acaben portant a aquestes 
situacions de forma natural.

R. S.: Jo sempre dic que si ajuda que 
més dones vegin i entenguin que es 
pot estar a llocs capdavanters sense 
problemes, benvingut sigui si això aju-
da a trencar el sostre de vidre. Sempre 
reivindico que siguem tractades com a 
tothom, som dones i farem les coses el 
millor que podrem, però també reivin-
dico que també ens podem equivocar.

Sí és clar, com tothom!
R. S.: El fet que siguis dona no és 

perquè hagi de canviar res en aquest 
sentit quant a les capacitats. Hi hem 
arribat sense quotes, a la nostra es-
tructura no n’hi ha, i si això anima 
d’altres dones a fer aquest pas a assu-
mir un rol capdavanter allà on sigui, 
endavant.

És una cosa que fa falta?
R. S.: Jo crec que ajuda, ajuda a 

aquesta visió de capacitat de la dona 
per assumir aquests llocs. I el fet que 
siguem les dues dones fa que el senti-
ment de s’hi pot arribar i fer feina...

M. P.: El que és important, penso, és 
que justament n’hi hagi de dones, que 
no només siguin dones tampoc, però 
en tot cas que hi hagi aquesta igualtat 
i equitat entre home i dona i hi pugui 
ser de forma natural, que és realment 
quan té més mèrit.

R. S.: Que va crear estat d’opinió 
segur. Aquí tots sabem que els polí-
tics andorrans podem anar tranquil-
lament pel carrer i la gent normal-
ment no et diu res. Et saluden, però si 
et volen demanar alguna cosa ja bus-
quen una altra ocasió, i per exemple, 
jo, comprant se m’acostaven dones 
que no em coneixien a felicitar-me i a 
dir-me que estaven contentes que fos 
la primera dona en un lloc així. Per 
tant, sí que va crear un estat d’opinió 
de trencar, com si s’hagués obert una 

escletxa de dir, hem arribat a poder 
ocupar aquest lloc. I està bé en aquest 
sentit.

Però això no canviarà la festa de la 
Constitució, no té vessant de gènere...

R. S.: No, la festa no la canviaríem 
pel fet de ser home o dona. És una 
celebració d’aquella decisió política 
possiblement més important que vam 
tenir al segle XX, com és votar aquesta 
Constitució, la qual al llarg d’aquests 
anys hem anat desenvolupant. Penso 
que està bé que cada any el 14 de març 
honorem aquest dia amb una celebra-
ció.

M. P.: Fa 27 anys, però tampoc són 
tants anys. Al final, és jove aquesta 
Constitució amb relació a d’altres, i 
està bé que ho puguem celebrar.

Què en recorden d’aquell 14 de març 
del 1993?

R. S.: Jo la veritat molt poc. Dels anys 
90 en tinc pocs records. Recordo el vot 
però no recordo...

M. P.: Jo recordo una mica els ru-
mors que hi havia de la gent, que sí, 
que no, del que es parlava, de qui do-
nava suport al referèndum i qui no, 
però després és veritat que recordo 
la votació i poca cosa més. No és una 
cosa gaire present que m’hagi marcat 
més que això.

No va ser un dia més especial que 
unes altres eleccions?

R. S.: La votació sí perquè era una 
votació de referèndum, també recor-
do aquesta dicotomia. Hi va haver 
moments que era poc explícita la ne-
gociació, es va negociar amb llums 
i taquígrafs però en sala tancada, no 
va ser una negociació oberta. Crec que 
la importància d’aquell fet, com passa 
una mica en la història, crec que l’hem 
vist posteriorment i no en el moment 
de fer-se, excepte els actors que van es-
tar negociant el text, el treball que va 
fer la comissió tripartida.

Entenc que es parlava de la necessitat 
i que obriria en part Andorra al món. 
No sé si s’han complert les expectati-
ves o no?

R. S.: Des del meu punt de vista sí. 
És una feina constant, no s’ha acabat. 
Veus, el que sí recordo molt bé és el 
primer discurs a les Nacions Unides. 
El tinc molt nítid aquest discurs de 
l’Òscar Ribas a l’ONU, perquè van ser 
les pedres que van anar fonamentant 
aquest treball de creixement com a Es-
tat modern que va fer Andorra, i que 
està fent, a partir de la Constitució.

M. P.: Va ser un inici d’obertura de 

La síndica general, Roser Suñé (R. S.), i la subsíndica, Meritxell 
Palmitjavila (M. P.) defensen que la Constitució és “jove” i encara 
ofereix “marge de maniobra”. 

entrevista a les síndiques roser suñé i meritxell palmitjavila

“ens hem de 
donar el temps 
de poder 
extreure el 
màxim possible 
del propi text”
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totes maneres, i és veritat que és una 
feina que no s’acaba. 

A la salutació dieu que, i va lligat su-
poso a aquest procés d’obertura que 
és continu i constant, “els canvis en la 
manera de fer són veloços i condicio-
nen la presa de decisions sense gaire 
reflexió ni capacitat de ponderació 
de les diferents opcions possibles”. 
Què hem de fer per solucionar això?

R. S.: És un punt de vista molt per-
sonal, expresso allò que jo penso, que 
ens falta tornar  a recuperar temps de 
reflexió i de ponderació en l’anàlisi de 
les temàtiques. Simplement, crec que 
a la velocitat a la qual ens mouen les 
xarxes, i no soc antixarxes, que quedi 
clar, però a la velocitat a la qual ens 
mouen,  és com si tinguéssim una bu-
límia informativa que fa que en certs 
moments la cacofonia aquesta no ens 
ajudés a centrar-nos en l’anàlisi que 
hem de fer dels temes. La presa de de-
cisions en afers dels quals en depèn 
el benestar dels ciutadans s’ha de fer 
amb calma i amb anàlisi. No vol dir 
que hàgim d’estar pensant tres anys 
per prendre una decisió, però sí que 
reivindico el temps d’anàlisi i de dis-
cussió serena i tranquil·la.

No és exclusiu, penso que molta gent 
pot sentir la sensació aquesta que 
l’arbre no ens deixa veure el bosc.

M. P.: Ens pronunciem per impulsos. 
És molt impulsiu. És tot molt d’imme-
diatesa. Rebo un correu i l’he de con-
testar al moment, i no triguis mitja 
horeta perquè llavors ja... 

R. S.: I el temps legislatiu és un 
temps de calma. Fer una llei no es fa 
plis plas, has de reflexionar sobre la 
situació, has d’analitzar aquells ele-
ments que han de plasmar-se en la llei 
que responguin a les necessitats de la 
ciutadania. I escoltar veus i ser capaç 
de contrastar, i aleshores costa.

M. P.: A vegades deixar temps per 
madurar aquella primera reflexió, 

perquè a mesura que vas avançant i 
reflexionant també vas madurant i 
pots arribar a canviar maneres de veu-
re i de pensar com ha de ser la legisla-
ció. És important.

I aquí també va lligada la reivindica-
ció del “diàleg mesurat i enriquidor i 
sumar visions polièdriques”.

R. S.: M’ho heu sentit a dir des del 
primer discurs. Sempre he pensat que 
estar en un lloc en el qual treballes 
amb gent que pensa d’una manera di-
ferent ja està bé, perquè les diferents 
visions són les que t’aportaran. Ningú 
té la raó absoluta, n’estic convençu-
da, l’opinió d’A i l’opinió de B haurien 
de sumar i no restar. I aquí a vegades 
sembla que ens costa d’entendre que 
podem sumar aspectes per treballar. 
Crec que s’ha de ser capaç d’arribar a 
tenir una escolta oberta i això no va 

deslligat de la presa de decisions. Qui 
ha de decidir decideix, però escoltant i 
sumant visions. Penso que en molts te-
mes ha de ser possible. És un tarannà 
també molt personal meu, m’agrada 
escoltar la diversitat d’opinions i des-
prés no tinc cap problema a prendre 
la decisió. A mi, el que la vida m’ha en-
senyat és que no hi ha blanc i negre, hi 
ha gris, i per tant has de treballar en 
aquest aspecte. Ja ens agradaria a tots 
que tot fossin veritats absolutes, però 
no ho són. I has de treballar en aquests 
aspectes. Ets fi ll de la teva època i les 
decisions es prenen en el context en el 
qual estàs, per tant en aquell context 
has de poder sumar sensibilitats.

M. P.: I en la part legislativa penso 
que és molt important també que hi 
hagi aquest debat, és cert, la veritat 
absoluta no existeix i poder sumar 
enriqueix. La producció ha de ser per 

“És veure també fins 
on volem allargar i 
estirar i desplegar 
aquests articles. 
Tampoc està tan 
acotat, crec que 
encara té marge de 
maniobra aquesta 
Constitució”

Ascensors
Escales mecàniques

Contacti amb nosaltres: 
Av. d’Enclar, Passatge el Cedre, Local 2-B
Santa Coloma, Andorra la Vella
376 720 000
kone@andorra.ad

Portes d’edifici

Més de 30 anys al servei del 
país millorant el desplaçament 
de les persones mitjançant 
ascensors, escales mecàniques 
i portes automàtiques.
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enriquir allò que realment ha d’aca-
bar sent una decisió o una finalitat. És 
molt important, penso, poder debatre, 
encara que els punts de partida pu-
guin ser molt diferents.

I en el context legislatiu penso que 
arriba a ser necessari.

M. P.: Sí, la raó absoluta no la té nin-
gú i és necessari.

Dèiem que els temps van canviant, 
que les decisions es prenen en funció 
d’un context i avui en dia, sí que és 
jove la Constitució, però el context ha 
canviat bastant. Creuen que s’hauri-
en de poder introduir, per exemple, 
drets de generacions futures o medi-
ambientals dins la Constitució?

R. S.: Jo en aquests moments no soc 
partidària de tocar la Carta Magna. 
Crec que un text que té 27 anys enca-
ra té elements de desplegament im-
portants i articles que permeten fer 
desplegaments. Quan parlava de re-
flexió també va lligat a això, ens hem 
de donar el temps de poder extreure’n 
el màxim possible, del propi text, i no 
crec que sigui incompatible amb po-
der treballar amb drets relacionats al 
que seria el respecte pel medi ambi-
ent, on s’ha fet molta feina. Crec que 
d’aquí a 25 anys, generacions futures 

potser sí que en tindran la necessitat, 
però crec que hi ha textos que han de 
ser com àncores que t’ajuden a estar 
centrat i els has d’esgotar abans de 
canviar. Aquesta sensació que no fun-
ciona i canvio, en faig una altra, si no 
et dones mai el temps de desplegar-ho, 
costa molt després de trobar els assen-
taments. Jo ara no veig la necessitat.

M. P.: Jo penso que, justament, és una 
Constitució jove i moderna, i quan lle-
gim l’articulat és prou àmplia i prou 
general, a vegades, perquè realment 
totes aquestes visions més futuristes 
també hi tinguin cabuda d’alguna ma-
nera. A vegades és també veure fins 
on volem allargar i estirar i desplegar 
aquests articles, però tampoc està tot 

tan acotat com perquè diguis que no 
hi ha marge de maniobra. Crec que 
encara té marge de maniobra aquesta 
Constitució.

R. S.: Va ser un bon exercici, el 93, 
per a un país que estava en la situació 
en la que estava, amb els intents de re-
forma. Va ser un exercici molt interes-
sant. És un període de la història que 
es mereix bastanta més anàlisi tècnica 
de la que s’ha fet fins ara. Espero que 
algú s’animi a fer l’estudi sobre aquell 
període, que ja n’hi ha, però penso que 
es pot anar més enllà.

M. P.: Va ser un moment del procés 
molt interessant, i als que no l’hem 
viscut ens arriben aquests ecos i in-
puts. És cert que segurament per a la 
gent que ho va viure va ser realment 
intens però molt interessant i cons-
tructiu i ens ha fet fer un pas enda-
vant important com a país.

R. S.: De fet, quan els sents parlar, 
ells mateixos diuen que no eren cons-
cients del que arribaríem a obtenir. I 
el text, si es llegeix amb calma, és un 
text molt madur, que recull bé el que 
és Andorra i obre portes a poder ca-
minar. No grinyolen els articles. En-
cara hi ha marge i penso que se’ls ha 
d’agrair, a la gent que en aquell perío-
de va fer els esforços per arribar a bon 
port.
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Què és el que més us agrada de la 
Constitució? 

La Constitució reconeix la història 
centenària d’Andorra, i a la vegada és 
l’eina que ens va posicionar al món, el 
marc legal que ens dota de seguretat 
jurídica, també de cara a l’exterior. 

I el que menys?
 No hi ha res que no m’agradi. 

Què en modificaríeu? 
Encara és plenament vigent. El que 

s’ha de fer és seguir desenvolupant-la. 
Sobretot el que fa referència als nos-
tres drets i llibertats. 

Si haguéssiu de destacar-ne un arti-
cle, quin destacaríeu? 

L’article 1 del títol 1, sobre la sobira-
nia d’Andorra.

1. Andorra és un Estat independent, 
de dret, democràtic i social. La seva 
denominació oficial és Principat d’An-
dorra.

2. La Constitució proclama com a 
principis inspiradors de l’acció de l’Es-
tat andorrà el respecte i la promoció 
de la llibertat, la igualtat, la justícia, 
la tolerància, la defensa dels drets hu-

mans i la dignitat de la persona.
3. La sobirania resideix en el poble 

andorrà, que l’exerceix per mitjà de les 
diferents classes de participació i de 
les institucions que estableix aquesta 
Constitució.

4. El règim polític d’Andorra és el Co-
principat parlamentari.

5. Andorra està integrada per les 
parròquies de Canillo, Encamp, Ordi-
no, la Massana, Andorra la Vella, Sant 
Julià de Lòria i Escaldes-Engordany.

Per què? 
Perquè reconeix que és el poble an-

dorrà qui té la sobirania d’Andorra i 
que l’exerceix per mitjà de les diferents 
classes de participació de les instituci-
ons que estableix aquesta Constitució. 

qüestionari als grups parlamentaris

què agrada 
més de la carta 
magna als grups 
parlamentaris?

En aquesta ocasió, hem demanat 
als grups parlamentaris que ens 
responguessin un petit qüestionari 
sobre la Constitució per saber què és el 
que més els agrada i el que menys de la 
Carta Magna a les formacions polítiques 
amb representació parlamentària.  
Primer es presenten les respostes dels 
grups que donen suport a la coalició 
del Govern i després els que conformen 
l’oposició, i seguint un ordre de més a 
menys consellers.

mònica Bonell tuset

Presidenta suplent 
Grup parlamentari demòcrata

És el grup més nombrós, amb 10 
consellers generals, que dona suport al 
Govern.

Encara és 
plenament vigent. 
El que s’ha de 
fer és seguir 
desenvolupant-la
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Què és el que més us agrada de la 
Constitució? 

El preàmbul té una gran connota-
ció política de consecució d’una fita 
i d’esdevenir un Estat de dret, recull 
tota l’herència de segles d’història i 
l’actualitza en termes de dret, justícia, 
democràcia, progrés, respecte i sobre-
tot sobirania.

I el que menys? 
Ara per ara trobaria excessiu am-

pliar fins a 42 consellers el Consell 
General, tal com es podria segons pre-
veu l’article 52. Amb 28 consellers s’ha 
funcionat perfectament al llarg dels 
segles, no en calen més.

Què en modificaríeu?
Res, però si s’hagués de modificar al-

guna cosa, el 52. Però crec que mentre 
tinguem sentit comú no cal.

Si haguéssiu de destacar-ne un arti-
cle, quin seria?
L’article 1, que diu:

1. Andorra és un Estat independent, 
de dret, democràtic i social. La seva 
denominació oficial és Principat d’An-
dorra.

2. La Constitució proclama com a 
principis inspiradors de l’acció de l’Es-
tat andorrà el respecte i la promoció 
de la llibertat, la igualtat, la justícia, 
la tolerància, la defensa dels drets hu-
mans i la dignitat de la persona.

3. La sobirania resideix en el poble 
andorrà, que l’exerceix per mitjà de les 
diferents classes de participació i de 
les institucions que estableix aquesta 
Constitució.

4. El règim polític d’Andorra és el Co-
principat parlamentari.

5. Andorra està integrada per les 
parròquies de Canillo, Encamp, Ordi-
no, la Massana, Andorra la Vella, Sant 
Julià de Lòria i Escaldes-Engordany.

Què és el que més us agrada de la 
Constitució?

La Constitució ens ha permès do-
tar-nos de la seguretat jurídica neces-
sària per esdevenir un Estat modern, 
respectant els drets fonamentals i 
consagrant valors com la llibertat, la 

justícia i la democràcia que han que-
dat plenament recollides. És precisa-
ment aquest aspecte, el de consagrar 
Andorra com una democràcia moder-
na i europea, el que més m’agrada de 
la nostra Constitució.

I el que menys?
No sabria dir-li. És evident que, com 

tot en aquesta vida, segurament té 
aspectes millorables. Però el fet que 

avui dia continuï donant resposta a la 
societat andorrana fa que sigui molt 
lloable la tasca dels redactors del text 
i l’aprovació que li van donar els an-
dorrans l’any 1993. L’exercici de ma-
duresa que va significar respecte a la 
situació anterior sempre ha tingut tot 
el meu respecte i admiració.

Què en modificaríeu?
Crec que actualment la Constitució 

no necessita modificacions i sí que 
cal que es continuïn desplegant capí-
tols que encara no ho han fet del tot.

Si haguéssiu de destacar-ne un, quin 
seria?

L’Article 1.3 “La sobirania resideix 
en el poble andorrà, que l’exerceix 
per mitjà de diferents classes de par-
ticipació i de les institucions que esta-
bleix la Constitució”.

Per què?
Perquè és i serà el poble andorrà el 

que decideixi el seu futur, com sem-
pre ho ha fet, perquè és en ell on re-
sideix la sobirania, fet del  qual ens 
oblidem sovint.

Perquè és en el 
poble andorrà on 
resideix la sobirania, 
fet del qual ens 
oblidem sovint

Ferran costa

President
grup parlamentari liberal

És el segon grup amb més consellers (4) 
dels que donen suport al Govern.

carles naudi 

President grup parlamentari 
Ciutadans Compromesos

És el grup més reduït, amb tres consellers 
(un cedit per part del grup parlamentari 
demòcrata per poder constituir-se en 
grup), que dona suport al Govern.

Ara per ara trobaria 
excessiu ampliar 
fins a 42 consellers 
el Consell General, 
segons preveu 
l’article 52
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Què és el que més us agrada de la 
Constitució? 

La clara voluntat de les andorranes 
i andorrans que vàrem saber assolir 
un contracte social, on es reflecteixen 
les bases de l’organització del país, les 
llibertats i les obligacions individu-
als. Tot entorn del benestar general.

I el que menys?
En temps de postveritat no es posa 

en dubte el futur del benestar de les 
ciutadanes i ciutadans, ni tampoc el 
de les generacions futures. És un do-
cument íntegre, clar, precís i concret.

Què en modificaríeu? 
Res, això no va de canvis de con-

tractes socials. 

Si haguéssiu de destacar-ne un arti-
cle, quin seria?

Tots.

Per què?
La Constitució és la norma supre-

ma i tothom hi té cabuda.

Què és el que més us agrada de la 
Constitució? 

El títol segon de la Constitució, del 
qual queden encara molts aspectes i 
drets per desplegar i desenvolupar.

I el que menys?
Que no hem sabut desplegar des de 

la classe política l’enorme potencial 
amb el qual ens van dotar els pares 
de la Constitució. Hi ha molta feina 
legislativa per fer o per modificar i 
drets per acabar de desplegar.

Què en modificaríeu? 
El més important i urgent ara seria 

la modificació de l’article 33, perquè 
el dret a l’habitatge no sigui només un 
bonic text de la Constitució, sinó que 
sigui realment un dret efectiu. També 
creiem necessari modificar les dispo-
sicions que afecten la carrera judici-
al dels batlles i els nomenaments del 
Consell Superior de la Justícia com ja 
ens demana el GRECO.

Si haguéssiu de destacar-ne un arti-
cle, quin seria? 

L’article 1.1 “Andorra és un Estat 
independent, de Dret, Democràtic i 
Social. La seva denominació oficial és 
Principat d’Andorra”.

Per què? 
Perquè és el que ens dona raó de ser 

com a Estat. És l’article on es mani-
festa que existim i que som un Estat. 
Sense aquest article 1.1 la resta no tin-
dria sentit o no existiria. 

La clara voluntat 
de les andorranes 
i andorrans que 
vàrem saber assolir 
un contracte social, 
on es reflecteixen 
les bases de 
l’organització del 
país, les llibertats 
i les obligacions 
individuals

És l’article on es 
manifesta que 
existim i que som 
un Estat. Sense 
aquest article 1.1 
la resta no tindria 
sentit o no existiria

Pere lópez

President grup parlamentari 
socialdemòcrata

Amb 7 consellers generals és el principal 
grup de l’oposició, el segon més nombrós 
de l’arc parlamentari.

Josep Pintat

President grup parlamentari 
Terceravia + Unió Laurediana + 
Independents

Té 4 consellers generals i és el segon grup 
de l’oposició.
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L’HIMNE NACIONAL

‘EL GRAN CARLEMANY’

Llenguatge musical, diferents estils de cant,
piano, acordió, guitarra, violí, bateria.

Us desitgem una bona diada de la Constitució

C. Prat Gran, 9, Escaldes-Engordany - Tel.: 826 501 - www.harmoniamusica.com - harmonia@harmoniamusica.com

La Constitució 
assenyala en el seu 

article 2.2 que “l’himne nacional,
la bandera i l’escut d’Andorra són els 

tradicionals”. Aquest himne és ‘El Gran 
Carlemany’, obra del bisbe d’Urgell i copríncep 

d’Andorra Joan Benlloch (1864-1921), que en 
va escriure la lletra; i de mossèn Enric Marfany 
(1871-1942), originari de Sant Julià de Lòria, que 

en va compondre la música.
L’himne es va estrenar el 8 de setembre 

del 1921 al santuari de Meritxell durant la 
diada de la celebració de la Mare de 

Déu de Meritxell, festa nacional 
del Principat d’Andorra.
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Els comuns de les set parròquies
us desitgen una bona festa de la Constitució

27è 
ANIVERSARI

CONSTITUCIÓ
ANDORRA
14/03/20
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