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salutacions

Joan-Enric Vives i Sicília
Copríncep episcopal i Arquebisbe d’Urgell

Siguem agraïts als
impulsors de la Constitució
24è aniversari de la Constitució
Andorrana
Commemorem el 24è aniversari
de l’aprovació de la Constitució del
Principat d’Andorra, en un moment
d’especial preocupació per la situació

François Hollande
Copríncep francès i President de la Rep. Francesa

(Traducció al català)

Missatge del president de la
República, copríncep d’Andorra,
en ocasió del 24è aniversari de la
Constitució
El 14 de març és una data simbòlica per al Principat d’Andorra perquè
marca l’aniversari de l’adopció per
referèndum de la seva primera Constitució.
En ocasió d’aquest 24è aniversari
he volgut, amb aquest missatge, adreçar-me una última vegada en tant que
copríncep al conjunt dels andorrans.
Aquest aniversari és per a mi l’ocasió d’invitar el Govern i el parlament
andorrà a perseverar en els seus esforços d’adaptació del Principat a les
normes internacionals en matèria de
fiscalitat i de transparència financera.
S’ha recorregut molt de camí i conec
la voluntat valenta dels responsables
polítics andorrans de continuar aques-

mundial, amb eleccions anunciades
per a ben aviat a França, de les quals
emergirà el nostre nou copríncep francès, amb canvis en el país més poderós de la terra, amb conflictes bèl·lics
que no acaben, un flux d’emigrants de
proporcions gegantines, i amb un cert
refredament de la vocació europea
per part de certs països de la Unió.
Se’ns apareix un món immers en una
profunda transformació dels seus sistemes de valors, una societat que ha
globalitzat els seus comportaments,
i s’han produït canvis molt significatius en les relacions entre els països.
Cal que els andorrans estiguem units,
més que mai, respectant les legítimes
diferències, i oberts als nous reptes
que el món ens presenta des de la
salvaguarda de la nostra sobirania i
de la nostra independència en tots els
camps de la vida del país. Hem de saber mantenir i reinventar els valors de

tes reformes a fi que Andorra pugui
afrontar el seu futur sense inquietud.
Aquest futur passa necessàriament
per un acostament d’Andorra a la
Unió Europea. Aquest procés està en
curs, i el Principat pot comptar amb el
meu suport en la defensa de la seva
sobirania i de les seves especificitats
econòmiques.
Alguns temen aquesta evolució,
però girar l’esquena a Europa, tancar-se al món i imaginar un futur envoltat de qualsevol tipus de fronteres
conduiria el Principat a un carreró
sense sortida.
L’acostament a la Unió Europea ha
de permetre a l’economia andorrana
obrir-se, encara més, al gran mercat
que representa Europa. Ha de permetre igualment als joves andorrans estudiar i treballar dins tot el territori de
la Unió Europea en les mateixes condicions que els ciutadans dels països
membres.
L’avenir d’Andorra i dels seus habitants depèn d’aquesta obertura als
altres. Andorra l’ha d’afrontar sense
por perquè té avantatges, geogràfics,
turístics i econòmics que li permetran
fer front amb èxit als reptes del futur.
El preàmbul de la Constitució posa
en evidència els principis de llibertat,
de justícia, de democràcia i de progrés
social, i correspon a les ciutadanes i
als ciutadans del Principat, avui més
que mai, unir els seus esforços de manera que aquests siguin, cada dia una
mica més, d’actualitat.

la llibertat, la democràcia, la justícia
social i també el reconeixement real i
efectiu dels drets de les persones i de
la seva dignitat.
El Principat d’Andorra va enfortint
les seves relacions harmonioses amb
els altres estats del món, i especialment amb els nostres veïns europeus
més propers. I això és possible avui
per la gran transformació que va viure Andorra ara fa 24 anys, amb l’acabament de la negociació del text constitucional, la ratificació per part dels
coprínceps i l’aprovació final en referèndum pel poble andorrà de la nostra Constitució. A nosaltres ens pertoca ser agraïts i honorar els impulsors
d’aquell procés constituent, els quals
van saber tenir present la nostra particular i rica història, interpretar les
exigències i possibilitats del present
i del futur del país, i dur a bon port
les difícils negociacions entre corrents

(Text original amb francès)

Message du Président
de la République,
Co-Prince d’Andorre,
à l’occasion du 24ème
anniversaire de la Constitution
Le 14 mars est une date symbolique pour la Principauté d’Andorre,
puisqu’elle marque l’anniversaire de
l’adoption par référendum de sa première Constitution.
A l’occasion de ce 24ème anniversaire je tenais par ce message à
m’adresser une ultime fois en tant
que Co-Prince à l’ensemble des andorrans.
Cet anniversaire est pour moi
l’occasion d’inviter le Gouvernement
et le Parlement andorran à persévérer dans leurs efforts d’adaptation
de la Principauté aux normes internationales en matière de fiscalité et
de transparence financière. Beaucoup de chemin a été parcouru et je
connais la volonté courageuse des
responsables politiques andorrans
de continuer ces réformes afin que
l’Andorre puisse affronter l’avenir
sans inquiétude.
Cet avenir passe forcément par
un rapprochement de l’Andorre avec
l’Union Européenne. Ce processus
est en cours, et la Principauté peut
compter sur mon soutien dans la
défense de sa souveraineté et de ses
spécificités économiques.
Certains craignent cette évolu-

ideològics i interessos legítims perquè
arribéssim a tenir una Constitució que
fos de tots, i esdevingués una eina
fonamental d’unitat, sobirania i progrés en els nostres valors i compromisos. És així com ara gaudim d’una
llei fonamental que harmonitza el
funcionament de les nostres institucions i ens permet mirar el món amb
confiança.
Com diu el preàmbul, la Constitució de 1993 es va aprovar “amb el desig que el lema virtus, unita, fortior que
ha presidit el camí pacífic d’Andorra
a través de més de set-cents anys
d’història segueixi essent una divisa
plenament vigent i orienti sempre les
actuacions dels andorrans”. Aquest
14 de març, visquem una joiosa festa
democràtica, que ens uneixi i refermi
en el compromís de mantenir una
convivència pacífica i una dedicació
generosa de tots envers el bé comú.

tion mais tourner le dos à l’Europe,
se fermer au monde et imaginer
un avenir entouré de frontières de
toutes sortes conduirait la Principauté dans une impasse.
Le rapprochement avec l’Union
Européenne doit permettre à l’économie andorrane de s’ouvrir, encore
plus, au vaste marché que représente l’Europe. Il doit permettre
également aux jeunes andorrans
d’étudier, de travailler dans tout
le territoire de l’Union Européenne
dans les mêmes conditions que les
ressortissants des pays membres.
L’avenir de l’Andorre et de ses
habitants dépend de cette ouverture
aux autres. L’Andorre doit affronter
celui-ci sans crainte car elle possède
des atouts, géographiques, touristiques et économiques qui lui permettront de faire face avec succès
aux défis du futur.
Le préambule de la Constitution
met en exergue les principes de
liberté, de justice, de démocratie
et de progrès social, il appartient,
aujourd’hui plus que jamais, aux
citoyennes et aux citoyens de la Principauté d’unir leurs efforts pour que
ceux-ci soient, chaque jour un peu
plus, mis en œuvre.
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Visca Andorra!
Estem orgullosos de formar-ne part. Feliç dia de la Constitució.

The Future of Private Banking
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Vicenç Mateu
Síndic general

Salutació del síndic general amb
motiu del 24è aniversari de la
Constitució
Hi ha dues dates al calendari que,
per als andorrans, són plenes de
significat: el 8 de setembre, que ens
recorda d’on venim, i el 14 de març,
que proclama, al món i a nosaltres
mateixos, qui som i on volem anar.
Amb l’aprovació de la Constitució,
l’any 1993, els andorrans ens vam
dotar de l’instrument que fixa les regles del joc per al desenvolupament
de l’activitat en els àmbits institucional, polític, econòmic i social. I ho fa
d’acord amb uns principis que inspiren l’acció de l’Estat: el respecte i la
promoció de la llibertat, la igualtat,
la justícia, la tolerància, la defensa
dels drets humans i la dignitat de la
persona.
A les portes de celebrar el 24è aniversari de la Constitució, el Consell
General i el conjunt de les institucions públiques renovem el compro-

mís amb la consecució d’aquests
valors. Perquè el text constitucional
ofereix el marc de convivència, però
som els polítics i el conjunt de la
ciutadania els que n’hem de saber
aprofitar les potencialitats i transformar les paraules en una realitat
tangible que ens sigui favorable i ens
uneixi com a societat.
A ningú no se li escapa que hem
viscut anys de crisi i de trasbals, durant els quals ens hem vist obligats
a repensar-nos, individualment i collectivament. Durant segles l’equilibri
ha estat senyal de la nostra identitat.
Avui més que mai, hem de ser capaços de trobar la justa mesura entre
la tradició i una nova manera de fer,
necessàriament oberta i transparent
en un món que, en globalitzar-se,
s’ha tornat més petit i proper. Això
requereix, sobretot, generositat i
una mirada que s’elevi per damunt
del curt termini, cap a un horitzó que
és el nostre i també el de les generacions a venir.
Els reptes que tenim al davant
són importants, si volem que Andorra continuï oferint oportunitats de
creixement als seus ciutadans i, molt
especialment, als joves que tot just
comencen a obrir-se camí. Per això,
fidels a l’esperit de la Constitució
i a la voluntat manifesta del poble
andorrà, treballem per avançar plegats, sense deixar ningú enrere, cap
a un futur de benestar i prosperitat.
Molt bona festa de la Constitució
per a tothom.

Antoni Martí
Cap de Govern

Salutació del cap de Govern amb
motiu del Dia de la Constitució
Benvolguts conciutadans,
Són diverses les vegades que la
història ha situat Andorra en una cruïlla en què el nostre país ha hagut de
decidir com s’adaptava al signe dels
temps i com trobava el seu lloc en un
entorn en constant evolució. Moments
en els quals es constata l’esgotament
de vells models i velles pràctiques i es
fa necessari plantejar alternatives viables per al futur. Un moment així es va
viure durant el procés de reforma de
les institucions endegat a finals de la
dècada de 1970 i que culminà el 1993
amb l’aprovació de la Constitució.
Amb la Constitució, Andorra accedia a la plena sobirania popular i a la
resta d’atributs que encara li mancaven per poder ser reconeguda com
un Estat en el sentit contemporani
del terme. Des d’aleshores, el nostre país ha viscut en tots els àmbits
una evolució sense precedents, que
s’ha accelerat en els darrers anys.
Podríem dir que la plena pertinença
i participació d’Andorra en un món
global en constant evolució ens situa
permanentment en la cruïlla a què alludia al principi. Les andorranes i els
andorrans hem d’aprendre a viure en
el canvi constant, en l’adaptació constant; precisament, per seguir sent andorrans.
Però seria un error llegir l’evolució d’Andorra –i la història del nostre
país en el seu conjunt– només com
un procés d’adaptació a l’entorn. Andorra també –i sobretot– ha crescut
i millorat per donar resposta a les inquietuds, a les necessitats i als anhels
dels seus ciutadans. Els avenços que
el nostre país ha fet en cohesió social, en respecte al medi ambient, en
la creació d’un sistema educatiu propi que aposti per la qualitat i l’excellència i que convisqui amb les escoles
ja presents al nostre país, en rigor i
responsabilitat en la gestió dels recursos públics –tant dels comuns com del

Govern–, en la promoció de la cultura
i de l’esport autòctons..., tots aquests
avenços són mèrit de les andorranes
i els andorrans, del nostre amor per
la pròpia identitat, de la nostra capacitat d’integrar persones i aportacions
d’orígens diversos i de fer evolucionar
el llegat dels nostres avantpassats
perquè trobi el seu lloc en la modernitat.
Després de la crisi econòmica, social i de valors que van viure les societats occidentals durant la primera
meitat de la present dècada, el món
busca models en els quals emmirallar-se.
Per això l’important ja no és tan sols
adaptar-se i homologar-se en un món
globalitzat, sinó també ser un model
de qualitat i de bones pràctiques.
I Andorra té molt a guanyar en
aquest àmbit. Perquè en el nostre
procés d’adaptació, d’homologació
i obertura –tant política, com social i
econòmica– els andorrans hem sabut
preservar allò que ens havia fet grans
en el passat. Andorra ha de ser un
model de qualitat de vida, de seguretat ciutadana, de compromís amb el
medi ambient i respecte pel paisatge,
d’educació d’excel·lència, d’una oferta
turística i comercial àmplia i diferenciada, de creació cultural, d’integració
dels col·lectius amb major risc d’exclusió social... I també de bona gestió de
les finances públiques, de transparència política i de pràctiques empresarials responsables.
El 1993 la Constitució va donar al
poble andorrà la veu i el vot per poder
decidir sobre tot això que acabo d’explicar. Totes les reformes dutes a terme en els últims anys són també instruments perquè el nostre país pugui
seguir avançant i es pugui consolidar
com un model de qualitat.
El 14 de març és un bon moment
per recordar totes aquelles vegades
en què Andorra s’ha trobat en una cruïlla i se n’ha sabut sortir; tots aquells
moments difícils en què les andorranes i els andorrans hem sabut trobar
el nostre lloc en el món i en la història;
i és també el bon moment per fer balanç de tot el que hem avançat i ser
exigents amb nosaltres mateixos per
tal de continuar fent el camí que ens
queda per recórrer.
La fita és clara: una Andorra oberta,
integrada i competitiva. Però això només són instruments, l’objectiu últim
és una Andorra basada en la qualitat,
que doni oportunitats als seus ciutadans i que es mantingui fidel als valors que sempre ens han fet grans.
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entrevista amb el síndic general, vicenç mateu

A Andorra,
en quatre dies
tothom és
superexpert en
el FinCEN
El síndic general es mostra preocupat perquè no es dona a
Andorra el valor que s’hi ha de donar. I és la societat la que
no n’hi dona prou. Creu que la doble nacionalitat o el vot
dels residents no hi tenen cabuda per la dimensió del país.
A les portes de celebrar els 25 anys
de la Constitució, quin és el balanç
que fa d’aquests primers 24 anys
d’aplicació del text?
El balanç és molt bo, positiu. Veníem d’una situació molt anòmala.
Abans de la Constitució, el Consell va
encarregar a un jurista austríac un
informe jurídic sobre si Andorra era
un Estat o no i quin era el seu estatut
jurídic, cosa que es va veure resolta
en la Constitució. I aquest jurista austríac, mig seriosament mig en broma,
deia que Andorra era un objecte jurídic no identificat. A partir que Andorra es dota d’una Constitució sí que
té un estatus totalment clar i homologable a les realitats jurídiques del
segle XX, assimilable al de qualsevol
altre Estat. La Constitució d’Andorra,
com no podia ser d’una altra manera,
arrenca recollint les aportacions més
innovadores de la doctrina constitucional d’aquells moments, i a la vegada dona resposta a la molt particular
situació institucional andorrana, amb
algunes solucions que nosaltres, com
estem acostumats, no valorem adequadament i són originals i responen
molt bé, des del meu punt de vista, a
la realitat del país.
Per exemple?
Per exemple, un aspecte que l’endemà que es va redactar la Consti-

tució potser m’hauria semblat una
manca d’acció democràtica i en canvi avui em sembla molt bé, és que
dos dels quatre jutges del Tribunal
Constitucional són nomenats pels coprínceps i els altres dos pel Consell
General, M’estimo més això que tots
quatre fossin nomenats pel Consell
General. És cert que en els que nomena el Consell General sempre hem
evitat que hi hagi una votació i sempre hem buscat un candidat per fer
el consens. Per evitar el que passa a
altres indrets, on els jutges del Cons-

En l’activitat
parlamentària hi ha
una certa rivalitat per
controlar el Govern
titucional gairebé són nomenats els
uns per un partit i els altres per un altre, i hi ha una tendència a presumir
quina serà l’opinió d’un jutge abans
que es pronunciï sobre un assumpte.
Aleshores, per evitar aquesta “politització” del Tribunal Constitucional, en
el nostre cas uns jutges els nomena
el Consell per consens i unanimitat,
i els altres són nomenats lliurement
pels coprínceps i queden fora del joc

polític. I passa una mica el mateix en
els nomenaments del Consell Superior de la Justícia. Són mecanismes
que serveixen per evitar que la política envaeixi tots els altres poders. En
el cas del membre que nomeno jo al
CSJ, la meva relació s’acaba el dia del
nomenament.
És un balanç positiu, però considera
que és el moment de reformular la
Constitució, de fer algun canvi?
Crec que ha funcionat bé. En
aquests 24 anys no ens hem trobat
amb cap situació que la Constitució
no hagi pogut resoldre adequadament. La Constitució andorrana té un
catàleg de drets i llibertats que són
inherents als ciutadans i reconeguts
per l’Estat i les seves institucions, i
la segona part és la regulació dels
poders de l’Estat. De moment no ens
hem trobat amb cap situació de relació entre institucions que no s’hagi
pogut resoldre. Per tant, per mi, ara
per ara no caldria cap canvi. La Constitució és una llei més, i per tant, com
qualsevol altra llei es pot tocar, però
també és la llei fonamental que és a la
base de tot l’ordenament jurídic i s’hi
vinculen tota la resta de lleis. Això vol
dir que hi ha una protecció més gran.
En el cas andorrà cal un consens important en l’àmbit parlamentari, una
majoria qualificada important més

enllà de l’absoluta, i després cal un
referèndum popular, és a dir està força protegida. Es va optar per aquest
sistema perquè segurament es volia
una garantia de continuïtat, que responia al fet que aquesta Constitució
era la primera després que Andorra
funcionés com un Estat però no tenia
el reconeixement internacional.
Sí que de tant en tant algun grup
polític fa apostes per algun canvi,
no tant constitucional com d’alguna
política concreta que necessitaria,
per poder-se tirar endavant, un canvi
constitucional. Però tampoc veig que
sigui ara una demanda popular majoritària, de moment. La Constitució,
perquè sigui bona, el que ha de fer és
retratar el moment de la societat, i
evidentment les societats van evolucionant.
La legislatura passada es va caracteritzar per una gran producció de
lleis. Quina valoració fa de l’activitat
parlamentària d’aquesta?
En la passada legislatura vam tenir una activitat molt gran de producció legislativa. Segurament va ser la
legislatura que més lleis es van aprovar. Crec que aquesta serà la legislatura en què més accions de control
hi haurà sobre el Govern. És una legislatura que es caracteritza per un
gran nombre de demandes d’infor-
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mació i preguntes al Govern, siguin
escrites o orals. Hi ha un treball molt
gran de control parlamentari. És clar,
ens trobem en un Consell General
on hi ha el màxim possible de consellers d’oposició, 13. I a més tenim
una oposició dividida en tres grups.
Si fossin els mateixos consellers però
en menys grups potser l’activitat de
control seria menor. Hi ha una certa
rivalitat per controlar el Govern.
També s’ha posat en dubte fins i tot
el funcionament de la comissió denominada BPA.
Sí. Aquesta comissió n’ha vist de
tots colors. A mi particularment hi
ha una cosa que no m’agrada del seu
funcionament, i és que en principi s’hi
havia de fer un treball discret, com a
mínim. Hi va haver un primer episodi
en què allò que algú havia manifestat dins de la comissió va sortir fora i
hi va haver una gran indignació dels
grups en aquell moment. Però després d’aquella gran indignació hem
entrat en una situació en què no sé
on ha quedat la voluntat de discreció
de la comissió, perquè no s’hi pot accedir perquè és a porta tancada però
l’endemà pots llegir en els mitjans
de comunicació el que s’hi ha dit. Em
sembla que el deure de confidencialitat que estableix el reglament del
Consell s’hauria de respectar sempre. O si no fixar unes altres normes.
Quins aspectes de la Constitució
s’haurien de desenvolupar?
Els més evidents. I una cosa que
repetim cada any –esperem que no
per molt temps més– són les qüestions relatives a drets laborals i socials, com el dret de vaga. Entenc que

aquest dret, el de vaga, en la mesura
que està reconegut en la Constitució
qualsevol persona el podria exercir.
Que no s’hagi desenvolupat no vol dir
que no es pugui exercir. Possiblement
la regulació el que farà serà dir en
quines condicions i en quina forma.
I ja veurem si aquesta regulació després pot convenir a tothom. Això ho
dic per aclarir que, ara, evidentment
que es pot fer vaga. Ningú podria dir
que no se’n pot fer, l’única cosa és
que no està regulat aquest dret.
Per què costa tant? Ara fa gairebé
quatre anys que el cap del Govern es
va comprometre amb Ban Ki-moon.
Els drets laborals i els socials sembla que són secundaris en l’agenda
dels diferents governs que hi ha hagut.
No ho sé. És veritat que si ens centrem en concret en els drets del codi
laboral és una matèria pendent, però
és molt possible que ben aviat es posi
sobre la taula i ja no parlem d’aquesta manera. Una
altra

cosa serà si tothom estarà d’acord
en aquesta regulació. Però es deu haver considerat que les prioritats eren
unes altres. I dit això, tampoc es pot
dir que els drets socials s’hagin menystingut. Aquí entrem en valoracions polítiques. És veritat que Andorra no té el nivell de drets socials que

Evidentment que
es pot fer vaga ara,
l’única cosa és que
no està regulada
altres països, però en alguns casos
té una millor igualtat d’oportunitats.
Hi ha molts aspectes de l’Estat de
benestar que no considerem perquè
creiem que són obvis, com la gratuïtat del sistema educatiu o la gran
subvenció que s’ofereix en moltes activitats. El mateix desplegament de la
Llei de serveis socials i sociosanitaris
és un element important a tenir en
compte. Segur que el capítol de
drets i llibertats necessita
un cert desenvolupament,
però compte, que això
vol dir una regulació. I
potser quan es reguli
alguns diguin que es
limita.
Parlem dels moviments
socials que demanen
canvis en el sistema
electoral o la iniciativa
de deixar pas als residents perquè puguin dirhi la seva a les urnes.
Ara parlaré a títol personal. És evident que cada partit polític pot expressar
quina és la seva
idea i també

alguns grups de ciutadans. Jo, personalment, no estic a favor del dret
a vot dels residents en les eleccions
comunals. Prefereixo que hi hagi una
rebaixa dels anys de la nacionalitat
i que siguin els nacionals andorrans
els que puguin votar, i també penso
que els nacionals andorrans han de
tenir una sola nacionalitat, no n’han
de tenir dues. Estem en una negociació amb la Unió Europea que ens
hauria de permetre, entre moltes
altres coses, que amb el passaport
andorrà es tingués accés als estudis,
al mercat de treball i a la residència
amb una assimilació gairebé equivalent a la de ciutadans comunitaris. Si
això s’aconsegueix no veig per quina
raó un ciutadà que hagi decidit esdevenir ciutadà andorrà hauria de mantenir un altre passaport.
Tant pel que fa al vot de les comunals com pel que fa a la doble nacionalitat, si estiguéssim parlant d’un
país amb 40 milions d’habitants possiblement el meu pensament seria
molt diferent o contrari. Però estem
parlant d’una realitat molt concreta, i la variable de la dimensió és
determinant. La doble nacionalitat
a Andorra podria fer que la nacionalitat andorrana esdevingués una
mena d’element decoratiu, perquè
hi hauria una nacionalitat d’un altre
país amb més força internacional, a
la qual molts ciutadans es podrien
acollir. És a dir que, salvats els drets
dels individus que s’han d’aconseguir amb l’acord amb Europa, hem
de mirar perquè nosaltres no desmereixem la sobirania i la independència andorranes. I això passa perquè
la nacionalitat andorrana sigui única.
Quant a la participació en les eleccions comunals, el que em fa por és
que si es donés aquesta possibilitat
hi hauria un conflicte entre dues legitimitats, la dels consellers generals i
la dels comuns. És veritat que poder

24è ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ
votar és un mecanisme d’integració,
però no és l’únic, i la persona que
ve de fora també ha de fer un esforç
per integrar-se. Jo vinc d’una família
d’immigrants que fa molt temps que
està a Andorra. Familiars meus que
no van poder votar mai estaven molt
integrats i participaven en associacions. No em val que es digui que no
m’integro perquè no em deixen votar.
Jo vaig votar per primera vegada
quan tenia 28 anys, soc andorrà de
primera generació. La meva mare va
arribar a Andorra quan tenia 4 o 5
anys i no va poder votar mai. El meu
pare va arribar per la Guerra Civil i
tampoc va votar mai. Amb el canvi
legislatiu sí que haurien pogut votar
al cap de 20 anys. Jo podria tenir la
doble nacionalitat i no l’he volgut tenir mai. Jo Andorra me la pren molt
seriosament precisament per això,
perquè som molt petits, i penso que
o anem amb compte amb aquests temes o molt fàcilment podem acabar
com l’enèsima comarca catalana o
província espanyola.
Parlant de sobirania. La d’Andorra
ha estat posada en entredit. L’última vegada per un jutge al Tribunal
d’Estrasburg.
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Em sembla que és un afer de
què ja feia temps que es parlava i
finalment ha tingut el seu desenllaç judicial. Si a la justícia li sembla
que aquesta havia de ser la solució,
evidentment que jo ho dono per bo.
Al final, i tornant al començament
de l’entrevista, és una mostra més
que les institucions funcionen i que
hi ha unes conductes que estan regulades, i que si algú va més enllà
d’allò que preveu la llei hi pot haver
un recurs a la justícia i aquesta es
pot pronunciar. Em sembla bé per
a la salut democràtica de tothom,
començant per nosaltres. Diuen
que això posa en qüestió la classe
política, però jo no em sento gens
posat en qüestió.

“El paper ho aguanta tot.” És un
advocat, diu el que vol. Però que ho
digui no vol dir que el país no sigui
sobirà. Un advocat pot dir qualsevol
ruqueria. El que em sap més greu
és que un conseller ho recollís, això
sí que em molesta. Però és un exemple que hem d’anar molt amb compte, que no es pot badar en aquestes
qüestions, perquè amb els petits tot-

hom s’hi atreveix.
A l’últim especial de la Constitució li
preguntàvem en una entrevista a la
subsíndica sobre l’afer dels trets a
l’edifici de la Policia, perquè tot just
fa aproximadament un any que va
passar. Avui li preguntem a vostè quina opinió li mereix l’afer de les targetes black i les condemnes a excònsols.

I salut democràtica és també la implicació del ministre Jordi Cinca en
el cas Orfund?
Exactament. Doncs ja veurem què
passarà. El ministre ja ha dit què faria si fos processat, perquè al final
estem parlant d’uns fets anteriors a
la seva condició de ministre i la justícia ja dirà el què. Jo, la veritat, penso
que Cinca és molt bon ministre i té
grans qualitats, però no conec el detall de la història. Des d’un punt de
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cultat i que a Espanya o a França, o a
tot arreu, els experts debaten durant
anys, i aquí, amb un parell de frases
i tertúlies tothom ho té clar i ho sap
tot. Per exemple, el FinCEN. Aquí, a
Andorra, tothom és superexpert en
el FinCEN en quatre dies. De seguida
sembla com si la gent ja tingués un
coneixement de temes que són molt
complicats i tothom, amb un parell
de frases, diu que això ja es veia.

vista personal, li faig tota la confiança, però serà la justícia la que dirà el
que hagi de dir.
Tot aquest maridatge polític i jurídic,
no és molt més mogut que l’ambient
de la cosa pública de fa 24 anys?
Fer la Constitució va suposar un
salt molt important en aquell moment. De fet, després de la Constitució hi va haver deu anys de governs
tirant a conservadors precisament
perquè va ser com una onada, com
el flux i el reflux de l’onada. Va ser
tan gran el salt fet per passar al nou
sistema que després hi va haver com
un cert moviment de cautela durant
uns anys. Després d’aprovar la Constitució al març es va continuar legislant. No hi va haver una dimissió immediata i convocatòria d’eleccions,
sinó que durant uns mesos, fins al
desembre, quan es van convocar les

Acceptar la doble
nacionalitat podria
fer que l’andorrana
esdevingués
decorativa
eleccions, hi va haver una gran activitat legislativa per treure aquelles
lleis per desenvolupar la Constitució.
La llei del Tribunal Constitucional, la
llei de la justícia, la llei del sistema
electoral..., és a dir lleis fonamentals
que penjaven de la Constitució. En
aquell moment hi va haver gent que
va dir que potser seria el moment de
fer les lleis del desplegament fiscal.
I al final es va optar per no fer-les
perquè ja era un vertigen i davant
de tants canvis es va optar per deixar-les per a més endavant. En bona

mesura el que es va fer la passada
legislatura va ser acabar allò que
es va començar en aquell moment i
que faltava per fer. I ara potser falta aquest desplegament dels drets
socials.
Què és el que més el preocupa com
a síndic?
No sé si és com a síndic o com a
ciutadà, però és el fet que moltes vegades no valorem el que tenim. Banalitzem molt les situacions. No valorem
adequadament el valor d’Andorra i hi

ha un excés d’autocrítica.
L’autocrítica pot ser positiva.
La crítica és positiva. L’excés et
mata. Et lamina l’autoestima. Si te’n
vas de vacances tres setmanes fora
d’Andorra i llegeixes el que hi passa
o els comentaris que es fan, et sembla que el país està caient. Després
tornes i veus que no està tan malament. I una cosa que no m’agrada
és que els debats, a Andorra, sovint
comencen pel final. És a dir, hi ha debats sobre qüestions d’una gran difi-

Com que ha dit que no cal reformular la Constitució i no me’n puc estar de no treure el tema, de l’avortament no se n’ha de parlar?
L’avortament a Andorra no és una
qüestió de posicionament respecte
al dret de les dones, per mi. És una
qüestió institucional, tal com estem.
És com si hi hagués una discussió prèvia. Sabem quina és la posició institucional. Per tant, el que em molesta és
que hi hagi gent que, tot i saber-ho,
continuï fent veure que no. Diuen que
amb la firma d’un copríncep val. I no.
No pot ser, no funciona així. Entraríem en una altra situació de debat si
firmant només un fos possible. Significaria perdre el copríncep episcopal,
si això es tirés endavant. Aquí, altra
vegada, dic el que em molesta, i és
que no tenim una idea gaire clara
avui en dia de què seria Andorra si no
tinguéssim copríncep. Andorra sense
coprínceps seria com Jaca, amb tots
els respectes per Jaca, o Luchon.
De vegades ens pensem que som
el centre del món i que el món està
pendent de nosaltres. Tenim la gran
sort de tenir els coprínceps, un d’una
de les nacions més importants i un
altre que potser no té poder polític
però que pertany a una de les organitzacions amb més influència i poder en el món. I si renunciem a això
passem a ser l’equivalent del que és
Jaca. Ara, si volem parlar amb la UE
hi piquem i ens reben.
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Prevenir és
assegurar-te

Perquè mai no estem exempts dels imprevistos
Durant més de 45 anys al servei del país, a Financera
d’Assegurances hem viscut la història al costat dels
nostres clients, mantenint la nostra missió de garantir
les seves necessitats de seguretat i benestar.
Aquest 14 de març, la nostra Constitució fa 24 anys.
Aprofitem per saludar a tots els andorrans, les andorranes i els residents del país, i celebrar junts aquesta data
tant assenyalada.

Feliç dia de la Constitució!
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entrevista amb toni zamora, el mag

“Deixar la gent bocabadada i dibuixar-li
un somriure és el més màgic de la màgia”
Té 14 anys i a més de guanyar el tercer premi Magicus quants anys que volta pels escenaris. És allà on millor es
del Campionat de Catalunya és un mag conegut per tot troba, perquè el que més li agrada és sorprendre la gent.
el territori espanyol. Malgrat la seva joventut ja fa uns Aquesta tarda actua al vestíbul del Consell General.
La màgia s’aprèn o es porta dintre?
Les dues coses. Es porta dintre perquè t’ha d’agradar i t’ha d’il·lusionar,
però també s’aprèn. Jo em vaig iniciar en la màgia amb els pares, però ja
portava dintre tot el que és el teatre,
la màgia, el fet d’estar en un escenari.
Als 6 anys els pares em van regalar un
joc de màgia i a partir de llavors vaig
dir: “Vull ser mag.” De petit no jugava,
feia espectacles.
Però el simple fet de tenir un joc de
màgia no fa un mag, perquè potser
si t’haguessin regalat un altre joc,
com Operació, hauries volgut ser
metge, per exemple. Ser mag també
és una vocació?
Sí, sí.
Per què t’agrada això d’estar damunt
d’un escenari? Què és el que sents?
És indescriptible. Pujo a l’escenari i
em sento com a casa.
Zamora” tothom es pensa que serà
algú més gran. Quan em veuen tan
jove i petit i que m’espavilo tant damunt l’escenari, es queden al·lucinant.

Què és allò que més t’agrada de fer
màgia?
La reacció de la gent. Després d’un
truc, deixar-los a tots amb la boca
oberta i amb un somriure a la cara.
Això és el més màgic de la màgia.

Quan es pot considerar que un és
mag?
Quan ja saps manipular objectes de
màgia ets considerat mag, i quan tens
anys d’experiència.

Però Toni Zamora és més conegut
fora que al Principat.
Ara ja començo a ser més conegut
a Andorra. Abans em coneixien més a
València, Girona, Manresa i en molts
més llocs, i ara ja soc més conegut
aquí.
I això per què?
Perquè als 9 o 10 anys vaig anar a
una fira de màgia i vaig ser seleccionat. Em van veure unes 800 persones
i van començar a contactar amb mi
per fer una actuació aquí i una altra
allà, i em vaig desplaçar a fora. Als
10 anys vaig fer el meu primer bolo
aquí i ara ja he entrat en l’escenari
andorrà.

El truc més antic que saps fer?
El mocador que desapareix.

La propera actuació la tens a València?
Després de l’actuació aquí, per la
festa de la Constitució, aniré a València, a Almussafes, a l’abril. És una fira
de màgia de tots els mags del món
i m’han agafat a mi. Em van trucar i
vaig dir que sí.
Per la teva edat, seràs un dels mags

més joves?
El més jove segur. Soc considerat
un dels més joves d’Espanya i Catalunya.
Això potser et dona un punt més a
l’hora de ser escollit?
No ho crec, però tothom ho valora.
Quan vaig a un festival i criden “Toni

I en què treballes ara?
És un joc que no s’ha vist mai al
món i l’estrenaré al nou espectacle el
29 d’abril, però ara no en puc parlar,
ja es presentarà més endavant.
I d’aquí deu o vint anys encara et veurem dalt dels escenaris?
Sí, em vull dedicar a això de l’escenari. De fet vull estudiar teatre,
a l’Institut de Teatre. Perquè als
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10 anys ja vaig començar a l’escola de
teatre d’Escaldes, on vaig tenir la sort
de conèixer la meva actual directora
d’espectacles, que és Irina Robles, i
m’agrada molt el teatre. Ja el portava
a les venes. Al col·legi ja li deien a ma
mare que havia d’anar a una escola
de circ, i ma mare es pensava que em
tractaven de pallasso.

Quan criden
‘Toni Zamora’,
el públic s’espera
algú més gran
Amb les noves tecnologies la màgia
també es reinventa.
Sí, de fet ja hi ha mags que estan
reinventant-se. Però és molt car fer
màgia amb les noves tecnologies.
Expliques algun truc en el teu espectacle?
No. Al meu espectacle faig riure i
faig passar una bona estona.
Però què em diries si, quan acaba
el teu espectacle, vinc i et pregunto:
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Toni, això de la carta com ho has fet?
Et contestaria: “Saps guardar un
secret? Doncs jo també” [riu]. No solen preguntar-ho.
Què oferiràs aquesta tarda en l’espectacle que faràs amb motiu de la
celebració del Dia de la Constitució?
Serà màgia còmica, riurem molt, i
també serà màgia molt visual, amb
molta música, il·luminació, molta manipulació i interacció amb el públic.
Màgia parlada, moltes coses.
Quin és el teu referent?
En tinc dos, em vaig iniciar en la
màgia gràcies a Jorge Blas, i qui per
mi és el millor mag del món actualment, que és Antonio Díaz, el Mago
Pop. El vaig veure en directe i tinc la
sort d’haver-lo conegut, em té encantat. El meu somni és conèixer Jorge
Blas. En David Copperfield li va comprar un joc de màgia i ara viatja per
tot el món. Molts dels mags em diuen
que me’l presentaran, però encara no
ha sorgit l’ocasió.
A banda de la màgia, quines altres
aficions tens?
L’esquí, el teatre i també anar a
córrer per la muntanya.
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QÜESTIONARI ALS PRESIDENTS DELS GRUPS PARLAMENTARIS

Els canvis en el sistema electoral, en la
nacionalitat i d’altres hauran d’esperar
La reforma de la Constitució, imprescindible per les mol- tejarà amb la composició del marc parlamentari actual. El
tes iniciatives socials i polítiques que surten al carrer en principal grup de l’oposició i la majoria que governa hi esforma de recollida de firmes, no veurà la llum ni es plan- tan en contra i prefereixen mantenir el text, de moment.

Faci esment d’un article de la Constitució que vulgui remarcar avui

LADISLAU BARÓ

JOSEP PINTAT

PERE LÓPEZ

VÍCTOR NAUDI

L’article 1. En aquest precepte
es proclama la sobirania d’Andorra i l’Estat de dret, democràtic i social, i es consagren
els principis inspiradors del
nostre règim polític i del nostre
ordenament jurídic. És l’article
medul·lar de la CPA.

Avui cal remarcar la Constitució en la seva globalitat, ja
que és l’expressió de la voluntat popular amb tots els seus
articles.

L’article 6 el considerem especialment important. És el que
garanteix la igualtat de tothom
davant la llei i el que impedeix
que ningú pugui ser discriminat
per cap raó. En aquest sentit,
ens obliga als poders públics a
fer tot el que faci falta per assegurar el seu compliment.

L’article que em sembla que
convé tenir present és l’article
50, que assenyala que el Consell General impulsa i controla
l’acció del Govern. El Govern
actual no accepta ni acata
aquesta competència del Consell General, sinó que la menysté contínuament.

Estaria a favor d’una reforma de la Constitució?
En cas afirmatiu, quins aspectes caldria tocar? En cas negatiu, expliqui per què no

LADISLAU BARÓ

JOSEP PINTAT

PERE LÓPEZ

VÍCTOR NAUDI

No. Crec que encara no ha arribat el moment d’una reforma
constitucional. Penso que quan
les constitucions responen a un
ampli consens polític i social,
com és el cas de la CPA, no és
convenient modificar-les. D’altra banda, els mateixos mecanismes de reforma que preveu la CPA (àmplies majories
parlamentàries i referèndum)
fan necessàries transaccions
polítiques suficients perquè
un ampli consens al voltant de
qualsevol modificació constitucional estigui garantit.

No. Avui dia, Andorra està immersa en tot un procés de
transformació econòmica i social. En aquests moments no
cal afegir-hi més incertesa amb
canvis en el text constitucional.

Potser cal començar a parlar-ne seriosament. Que sigui
una bona Constitució i que ens
hagi permès avançar com a
país no vol dir que no tingui ja
un temps i que no es pugui millorar. Entenem que seria interessant debatre i modernitzar
aspectes com la nacionalitat i
el sistema electoral, per avançar cap a un model de veritable
representativitat sense el qual
el país no té futur, així com
les competències comunals i
la protecció del patrimoni, per
assegurar-la.

Sí. La reforma de la Constitució
només s’hauria de fer amb un
acord molt ampli del conjunt de
les forces polítiques. Si es volgués fer no ens podríem aturar
en una sola iniciativa o proposta. Nosaltres defensem la introducció d’un sistema electoral
de llista única nacional per a
l’elecció del Consell General, fet
que significaria modificar l’article 52 de la Constitució. També
s’hauria d’obrir un debat quant
a la definició competencial de
l’estructura territorial de l’article 80.

24è ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ

Encara queden per desenvolupar alguns articles.
Quins caldria redactar amb més urgència?
LADISLAU BARÓ

JOSEP PINTAT

Potser es podria esmentar la
regulació d’alguns drets fonamentals, però cal remarcar que
aquests ja són directament invocables davant dels tribunals
a partir de la seva pròpia regulació en el text constitucional.
Més que urgència per desenvolupar determinats articles el
que cal fer és, sempre d’acord
amb la Constitució, continuar
modernitzant el nostre ordenament jurídic.

La Constitució és prou oberta per adaptar-se als reptes
que vagin sorgint per donar
resposta a les necessitats del
país, del seu poble i de les seves institucions.

PERE LÓPEZ

VÍCTOR NAUDI

Tot el que fa referència als
drets socials, que la gran majoria de governs, entre els quals
el de DA, han tingut en un segon pla i no veuen com una prioritat, com ho demostra el fet
que hagi hagut de ser el PS qui
ha posat sobre la taula una necessària llei de llibertat sindical
que sigui realment efectiva.
També fa temps que es parla
de regular el dret a vaga i no
s’ha fet cap proposta concreta,
tot i la promesa que es va fer
al secretari general de les Nacions Unides.

Els del títol II (Drets i Llibertats), especialment l’article 19
–dret de vaga– i l’article 15,
pel que fa al secret de les comunicacions.

Liberals d’Andorra
us desitgem un

FELIÇ DIA
DE LA
CONSTITUCIÓ
14 DE MARÇ

www.liberals.ad

17

18

24è ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ

En un futur es podrien tocar alguns articles, però quin seria intocable?

LADISLAU BARÓ

JOSEP PINTAT

PERE LÓPEZ

VÍCTOR NAUDI

Tornem a l’article 1. Tot i que la
paraula intocable no m’agrada,
crec que la pervivència del Principat d’Andorra ha de quedar
sempre associada a l’Estat de
dret, als valors democràtics, al
respecte dels drets humans, a
una estructura territorial relativament descentralitzada i al
règim polític parlamentari.

La sobirania radica en el poble
andorrà; per tant, el poble serà
qui decidirà què vol canviar
o no del text constitucional i
quan ho voldrà fer.

El 6. La igualtat no s’ha de discutir mai.

Intocable? L’article 6: “Totes
les persones són iguals davant
la llei. Ningú no pot ser discriminat per raó de naixement,
raça, sexe, origen, religió, opinió o qualsevol altra condició
personal o social.”

La Constitució andorrana és… (descrigui-la amb tres adjectius)

LADISLAU BARÓ

JOSEP PINTAT

PERE LÓPEZ

VÍCTOR NAUDI

Moderna,
garantista i
democràtica.

Consensuada,
refrendada i
sobirana.

Superada,
revisable i
millorable.

Democràtica,
assenyada i
equilibrada.

Feliç Dia de la Constitució

Nova Constructora és el proveïdor de personal subcontractat
per a les empreses de més prestigi i reconeixement del Principat d’Andorra.

OBRA CIVIL · EDIFICACIÓ · ESTRUCTURES

ESPECIALISTES EN SUBCONTRACTACIÓ
Av. Joan Martí, 73 · Local 2. AD200 Encamp
Tel.: (+376) 815 971 · Mòbil: (+376) 333 954 · e-mail: nova.constructora@andorra.ad
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Us desitja un feliç dia
de la Constitució
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Menys lleis i més
control al Govern
Des de principis de legislatura s’ha
aprovat més d’una trentena de lleis,
una xifra molt inferior a la de la meitat de la legislatura passada, però,
com ja ha avançat el síndic en l’entrevista, aquesta és una legislatura
en què l’activitat parlamentària es
basa principalment en l’acció de
control al Govern. Durant el primer
exercici van ser 152 les preguntes
de control parlamentari al Govern, i
l’any passat van ser 151 més.
Per exercicis, el 2015 es va aprovar vuit lleis, set a iniciativa del Goven i una a iniciativa dels comuns. La
primera va ser tramitada amb caràcter d’extrema urgència i necessitat
després de la constitució de l’actual Consell. Va ser la Llei de mesures
urgents per implantar mecanismes
de reestructuració i resolució d’entitats bancàries. El 2015 l’afer BPA va
ocupar gran part del calendari parlamentari.

Tot i això també es va ratificar vuit
convenis internacionals, entre els
quals cal destacar, pel que suposen
per a l’obertura d’Andorra, els convenis per evitar la doble imposició
amb Espanya i Luxemburg. A més,
van ser més de 150 les preguntes de
control al Govern.
Quant a les comissions legislatives, es va celebrar 94 reunions,
sense tenir en compte les 21 de la
comissió especial.
El segon any de legislatura, el
2016, es va aprovar 21 projectes de
llei. El síndic general va destacar,
en la darrera sessió tradicional de
Sant Tomàs, la Llei 7/2016, de 26
de maig, qualificada de modificació
de la Llei qualificada de la justícia,
que donava així “coherència a la important reforma de la justícia duta a
terme la legislatura passada”, va dir
Vicenç Mateu.
Altres lleis que el mateix síndic

va destacar són la del foment del
vehicle elèctric (Llei 4/2016, del 10
de març) i la de tinença i protecció
d’animals (Llei 11/2016). Però també el text de creació de l’Agència de
Qualitat de l’Ensenyament Superior, AQUA (Llei 9/2016, del 28 de
juny).
A més a més, l’any passat es va
aprovar nou tractats internacionals,
entre els quals també destaquen el
conveni per evitar la doble imposi-

ció amb Liechtenstein i el conveni
i el protocol de la cibercriminalitat
relatiu a la incriminació d’actes de
caràcter racista i xenòfob per mitjà de sistemes informàtics. Pel que
fa al control parlamentari, hi va
haver més de 150 preguntes i
113 demandes d’informació. Les comissions legislatives van celebrar
121 reunions.
Finalment, i ja dins de l’exercici
del 2017, s’ha aprovat el projecte de
Llei de pressupost 2017, la modificació de la llei del cos de la policia i
la modificació de la Llei de taxes de
consum. En curs parlamentari, però,
queden la del projecte de llei d’emprenedors i la ratificació del conveni
antidopatge. A més, estan en període d’esmenes la llei d’assegurances,
la de la història clínica, la del règim
fiscal, el pla d’estadística, la llei del
grup d’exconsellers i síndics (Gesco),
la modificació de la llei del saig i la
llei del notariat.
Així mateix, s’estudien en comissió les lleis de col·laboració entre
administracions, la del LGOUT i la
d’allotjament turístic, a més de les
lleis dels cossos d’agents penitenciaris i de bombers i la llei de finançament de partits.
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PROGRAMACIÓ D’ACTES

13/03

14/03

Jornada de portes obertes

Jornada de portes obertes

Es faran visites guiades al nou edifici del Consell General i Casa de la
Vall.
L’horari és de tarda, des de les 17 hores fins a les 20 hores.
L’entrada és lliure.
Els horaris de les visites guiades a Casa de la Vall i al nou edifici es
faran cada mitja hora, amb grups de fins a 25 persones.

El Dia de la Constitució la jornada de portes obertes serà al matí, de
10 a 14 hores.
Es faran visites guiades al nou edifici del Consell General i Casa de
la Vall.
L’entrada és lliure.
Els horaris de les visites guiades a Casa de la Vall i al nou edifici seran cada mitja hora, amb grups de fins a 25 persones.

aCtuaCió del maG toni Zamora

L’actuació d’aquest jove mag andorrà
sorprendrà el públic. Toni Zamora ofe
oferirà un espectacle de màgia còmica i
també molt visual, amb molta música,
il·luminació, molta manipulació i interac
interacció amb el públic. Aquest mag, reconegut
en esdeveniments internacionals, deixa
impactat el públic per la seva presència a
l’escenari.

ConCert de l’andorra Gospel Cor
A les 10.30 hores, al vestíbul del Consell General, el grup Andorra Gospel Cor oferirà un concert amb una selecció de cançons gospelianes
d’aquesta agrupació de cantants i músics.

ConCert de l’onCa

CoCa i xoColata per a tothom
En acabar l’actuació del mag, a la cafeteria del nou edifici del Consell
General, just al mateix vestíbul, s’oferirà coca i xocolata per a tot el
públic a partir de les 18.30 hores.

aCtuaCió dels Castellers d’andorra
A les 20.30 hores, i per concloure la jornada prèvia al Dia de la Constitució, els Castellers d’Andorra oferiran una actuació al vestíbul del
Consell General.

L’ONCA Bàsic interpretarà bandes sonores de gran popularitat en
el Concert de la Constitució.
La Fundació ONCA, emparada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, ha organitzat el Concert de la Constitució,
que en aquesta edició porta per títol Una Constitució de pel·lícula i
tindrà lloc dimarts, 14 de març, a les dotze del migdia al vestíbul
del Consell General d’Andorra. Aquesta actuació vol acostar la
música al públic a través de bandes sonores de gran popularitat
i fer reviure les escenes de la nostra memòria cinematogràfica.
Una Constitució de pel·lícula serà protagonitzada per un quartet
ONCA Bàsic format pels membres de l’ONCA Francesc Planella i
Josep Martínez Reinoso (violins), Elias Porter (viola) i Daniel Claret
(violoncel). El programa inclou grans compositors com ara John
Williams, Samuel Barber, John Barry, Nicola Piovani i George
Gershwin, entre d’altres, i títols tan populars com Harry Potter i la
pedra filosofal, Platoon, Octopussy, La vida és bella i Porgy & Bess. En
total, el quartet interpretarà disset peces.
L’entrada a l’acte és lliure i hi col·labora el Consell General.

sessió de la ConstituCió. hemiCiCle de Casa de la Vall
A les 18.15 hores se celebrarà la tradicional sessió del Consell General
amb motiu del Dia de la Constitució, amb la presència de tots els consellers generals i els membres del Govern.

reCepCió ofiCial a les autoritats. Vestíbul del Consell
General
En acabar la sessió tradicional de la Constitució a Casa la Vall, consellers, conselleres i síndics generals es desplaçaran al vestíbul del
Consell General, on tindrà lloc la recepció oficial de totes les autoritats
del país i dels països veïns i que es clourà amb el tradicional discurs del
síndic general, Vicenç Mateu.
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