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Un any més, amb la celebració de Me-
ritxell, posem el punt final al període 
estival i retornem a la rutina que hem 

de seguir durant el curs. Políticament 
hem entrat a la segona meitat de la le-
gislatura i ens trobem en un moment 
d’intensa activitat parlamentària que 
acompanya l’important procés de re-
formes que ha engegat Andorra i que 
ens ha de permetre millorar la nostra 
competitivitat mitjançant l’obertura, 
la transparència i la cooperació amb 
l’entorn.

L’esforç que ha fet el país, a poc a 
poc, sembla que dona els seus fruits. 
Els indicadors econòmics mostren 
una tendència a la recuperació des-
prés d’una llarga i profunda crisi que 
ens ha obligat a repensar-nos i a am-
pliar la base sobre la qual havíem sus-
tentat el nostre model de creixement i 

benestar. De ben segur que no tothom 
percep aquestes xifres positives en el 
seu dia a dia, però després d’un estiu 
en què hem pogut constatar que els 
turistes i visitants omplien els nostres 
carrers i responien a les nombroses 
cites esportives i culturals, encarem la 
tardor amb dades que ens permeten 
ser optimistes.

Els reptes que tenim al davant, es-
pecialment l’assoliment d’un acord 
d’associació amb la Unió Europea que 
sigui beneficiós per a les empreses, els 
professionals i els nostres estudiants, 
no ens permeten abaixar la guàrdia. 
Les persones que ens trobem a les ins-
titucions públiques, en un o altre pa-
per, tenim el deure de treballar des de 

la responsabilitat envers els ciutadans 
que han confiat en nosaltres, però 
també amb vista a les generacions 
futures. Per això cal que, per damunt 
de la legítima discrepància, sapiguem 
trobar punts d’entesa i acord.

El curs que iniciem ens permetrà 
celebrar, a partir del mes de març, el 
25è aniversari del gran acord de país 
que és la Constitució. L’efemèride 
ens ha de servir per fer bandera dels 
valors que s’hi proclamen, que són 
en definitiva els valors de la societat 
andorrana: la llibertat, la igualtat, la 
justícia, la tolerància, la defensa dels 
drets humans i la dignitat de la per-
sona.

Bona festa de Meritxell a tothom.

Maria ens espera al seu santuari-ba-
sílica de Meritxell i Maria vetlla per 
cadascun dels andorrans i andorra-
nes des del seu santuari-basílica de 
Meritxell. Ella és la nostra patrona i 

en la festa del 8 de setembre cele-
brem la diada nacional del nostre 
país del Pirineu, posat sota la seva 
protecció.

Tot el que vivim al llarg de l’any li 
ho ofrenem, humils, tot demanant-li 
els seus favors i benediccions per al 
curs que comença. Que la Mare de 
Déu de Meritxell ens allargui la seva 
mà protectora. És la nostra Bona 
Mare, que a tots coneix, que a tots 
consola i que a tots ens porta dins el 
seu Cor Immaculat.

Enguany la nostra diada nacional 
té dos vessants ben importants. La 
Mare de la Llum de Meritxell ens ager-
mana amb tots els portuguesos que 
al llarg de molts decennis han vingut 
a viure, treballar i tirar endavant, 
com uns més, el nostre país. La visita 

oficial de S.E. el President de Portu-
gal Marcelo Rebelo de Sousa estreny 
els llaços de la fraternitat i de l’amor 
entre els nostres pobles perquè les 
nacions i les parles se sumen i s’unei-
xen en el Cor ple d’amor de la Mare 
comuna de Fàtima i de Meritxell. Que 
ella, que agermanà els apòstols des-
prés de Pentecosta i que és Mare de 
l’Església, ens ajudi a forjar ponts de 
comprensió, de cooperació i de futur 
per a les nostres nacions portuguesa 
i andorrana, i amb l’anhel posat més 
enllà, perquè volem que tota la hu-
manitat visqui unida i agermanada.

També, després que a tants llocs 
del món la guerra, el terrorisme i la 
violència s’apoderin de molts pobles 
germans, ara també han clavat la 
seva urpa de mort, de por i de bar-

bàrie ben a prop de nosaltres, a Bar-
celona i Cambrils, i ens sentim col-
pits i necessitats de força divina per 
aprendre de nou a no tenir por i a 
bastir una societat europea de pau, 
justícia, acollida i perdó. La Mare de 
Déu de Meritxell ens ajudarà a tenir 
un cor pacífic i pacificador, respectu-
ós amb els qui pensen o preguen de 
forma diferent, i a unir els braços per 
defensar els valors democràtics i per 
mantenir-nos ferms en el respecte 
a la vida i en la promoció dels drets 
humans.

Bona festa de la Mare de Déu de 
Meritxell, patrona del nostre Princi-
pat! A totes les famílies andorranes 
i a tots els ciutadans, us desitjo una 
joiosa diada, plena de fraternitat i de 
pau.

Us d��gem una 
bona diada de M��xell

Vicenç Mateu Zamora
Síndic general

Joan-Enric Vives Sicília
Arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra

SALUTACIONS OFICIALS
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Antoni Martí
Cap de Govern

És una satisfacció i un honor poder di-
rigir-me, un cop més, a la ciutadania 
andorrana amb motiu de la celebració 
del Dia de Meritxell, patrona d’Andorra. 
El dia d’avui és sinònim de retrobament 
entre amics, familiars i tradicions. El Dia 
de Meritxell sempre ha estat assenyalat 
com un dia de germanor i d’unió del po-
ble andorrà que marca el final de l’estiu 
i el retorn a la feina. Avui també comen-
ça un nou curs polític, un nou any per 
seguir modernitzant el nostre país. 

Encarem aquest nou curs amb una 
situació econòmica que dista molt de la 
dels darrers anys. Hem aconseguit re-
vertir la situació, d’una banda perquè 
els nostres veïns van millor. Però, de 
l’altra, perquè també hem sabut pren-
dre les decisions, a vegades difícils, en 
els moments complicats que ens han 
permès frenar una situació del tot in-
sostenible. Avui Andorra ha recuperat 
el creixement; tot i així cal tocar de 
peus a terra i saber que encara queda 
camí per recórrer.

Durant aquests darrers anys el Go-
vern que tinc la responsabilitat d’en-
capçalar ha dut a termes diverses 
reformes que han permès iniciar la 

diversificació i modernització del nos-
tre sistema econòmic. L’Andorra d’avui 
ha emprès un nou camí per ser com-
petitiva amb els altres països europeus 
tot mantenint les especificats que ens 
fan genuïns i pròspers. Però no tindria 
cap mena de sentit fer totes aquestes 
reformes sense tenir com a objectiu fer 
d’Andorra un país acollidor, un país on 
el benestar de les persones és una pri-
oritat. 

L’Andorra que volem és un país per 
a tothom, una Andorra que generi 
oportunitats i prosperitat als seus ciu-
tadans. Un país que conservi les seves 
tradicions culturals per poder explicar 
al món com som. Un país amb una po-
lítica ambiental i energètica moderna 
que protegeixi el nostre patrimoni na-
tural. Una Andorra amb una oferta tu-
rística que generi riquesa. Una Andorra 
oberta al món que permeti als joves es-
tudiar, treballar i viure a l’exterior. Un 
país on l’educació continua sent un pi-
lar essencial de la societat amb tres sis-
temes educatius de lliure elecció i gra-
tuïts. Un país on la seguretat ciutadana 
garanteix la llibertat de la societat. Una 
Andorra que accepta la pluralitat i la di-

versitat social. Una Andorra que té cura 
de la integració dels més necessitats. 
Aquesta és l’Andorra que volem, un 
país modern econòmicament però que 
estigui al costat de la gent.

El Dia de Meritxell també significa 
unió social entre les diverses comuni-
tats presents al Principat. Enguany ens 
acompanya, en aquest dia de Festa na-
cional, el president de la República Por-
tuguesa. Crec que aquest és un símbol 
i un honor per a la comunitat lusitana, 
que sempre ha sabut integrar el Dia de 
Meritxell com el dia de la seva patro-
na. Això també és un bon exemple de 
l’Andorra que volem, un país acollidor 
i integrador.

Soc una persona que al llarg de la 
meva carrera política sempre m’ha 
agradat estar al costat dels meus con-
ciutadans. Per això crec que l’Andorra 
del futur ha de ser un país que estigui 
al costat de les persones, perquè sen-
se això de res hauria servit fer totes les 
reformes i esforços que hem fet junts. 
Així doncs, en aquest dia d’unió naci-
onal, en el dia de la gent d’Andorra, 
deixeu-me desitjar-vos un feliç Dia de 
Meritxell. Visca Andorra.
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Us desitgem 
bon Dia de 
Nostra Senyora 
de Meritxell

The Future of Private Banking
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Tornem de nou a la diada de 
Meritxell. Després de les xi-
fres rodones, es continuen 
organitzant nous actes per 

mantenir viva la festivitat?
Destaco la conversa amb mossèn 

Benigne Marquès, arxiver del bisbat 
d’Urgell, sobre el llibre Nostra Senyo-
ra de Meritxell, del pare Cebrià Baraut, 
amb motiu del centenari del seu nai-
xement. Hem imprès 10.000 llibres per 
regalar-los i per difondre la història.  
Si mirem la programació, també cal 
destacar la mateixa eucaristia, en què 
cantaran els Petits Cantors, que farà 25 
anys que canten a Meritxell. La missa i 
el concert també seran un homenatge 
a ells. Però cal destacar que els Petits 
Cantors són escoltats en missa, on hi 
ha totes les autoritats, i a més a la tar-
da, cada any, a les sis fan un concert 
popular en què l’església del santuari  
s’omple de gom a gom. Tothom l’espe-
ra i ens fan un resum de la gira que han 
fet durant l’estiu. 

Meritxell és molt. La gent identifica 
santuari amb gent gran, però no. Des 
del Punt Jove de Canillo baixen joves a 
Meritxell i s’hi estan dos dies. Després 
nosaltres fem la missa de nou pels nens 
de les colònies, que també s’omple de 
gom a gom, perquè porten els pares, 
els padrins... Després canten els 88 mo-
nitors que acomiaden l’estiu i revisem 
com ha anat i donem gràcies; això és 

l’últim divendres i dissabte de setem-
bre i l’1 d’octubre. És bonic veure que 
Meritxell té un gran protagonisme en-
tre la joventut i els infants. 

Cada any busca un tema per al pro-
grama, que elabora personalment. 
Aquest any parla de bellesa? 

Sí, de la bellesa. No hi ha res més bell 
que l’amor. Hi dedico l’escrit. No hi ha 
cap marededeu que tingui un ull a dalt 
del cap. I Meritxell el té. Això vol dir que 
Déu ens mira, es complau en la nostra 
petitesa. 

És molt subjectiva, la bellesa?
Bellesa és per mi allò que et cap-

tiva. I, com diu el Petit Príncep, el que 
més captiva és estimar i ser estimat. 
La imatge té quatre punts clau on es 
ressalta això d’estimar i ser estimat. 
Primer de tot, la mà oberta, l’amor; 
educar és donar la mà. Segon, els ulls 
grossos, la mare que llegeix el cor i sap 
els teus problemes i inquietuds. I la 
gent va allà i a l’agenda de la Mare de 
Déu buida els seus agraïments, les se-
ves peticions, els seus dolors.  Cada dia 
al vespre llegeixo i prego; hi ha escrits 
molt macos. El tercer són els esclops, 
el calçat que porten les dones pageses, 
senzilles, perquè és una dona pagesa 
de Canillo i, finalment, l’ull de dalt. És 
una imatge bonica i bella perquè té tots 
aquests símbols d’amor.

Una bellesa molt diferent de la que 
ens venen a les revistes. 

La bellesa és dins del cor, com diu el 
Petit Príncep. Les coses importants es 
veuen amb els ulls del cor. Hi ha d’ha-
ver el gest. Un dia vaig veure una mare 
amb el seu fill al cotxet i la Mare de Déu. 
Jo no sabia a qui resava la mare, al nen 
o a la Mare de Déu; això és la bellesa. 

L’any passat es van celebrar els 40 
anys de la festa i els 50 de vostè com 
a mossèn de la parròquia de Canillo. 
Ara quina efemèride toca celebrar?

Quan anem a la muntanya amb els 

nens sempre programo un lloc per atu-
rar-nos i mirar el camí fet i agafar co-
ratge per continuar caminant. Per tant, 
40 o 90, o és igual, 91 anys. Els humans 
som així, celebrem les xifres rodones. 
L’aniversari dels 40 és una manera 
d’aturar-te i continuar caminant. El co-
ratge ha de ser l’impuls per anar fent 
conèixer i estimar Meritxell. I treballem 
tot l’any. Del programa de la festivitat 
de Meritxell en faig 8.000 exemplars i 
vaig distribuint-los des de Foix i altres 
territoris. El programa és una mane-
ra de fer conèixer Meritxell, el porto a 
Montserrat i quan fan congressos tam-
bé me n’emporto. Ara vaig a un con-
grés de turisme religiós a Múrcia; doncs 
també n’hi portaré. 

Ara que parla de turisme religiós: la 
introducció a la Ruta Mariana ara ja 
fa uns anys ha  tingut repercussió a 
Meritxell? 

Sí, la Ruta Mariana ha portat algun 
grup, alguna missa. Però no hi ha turis-
me religiós exclusivament per la Ruta 
Mariana. Tenim un autocar per setma-

“Saps qui ha 
portat més gent  
a Meritxell?  
El programa  
‘El Foraster’”
És l’‘alma mater’ de Meritxell, més enllà del 8 de setembre, 
d’AINA i del seu esperit. La conversa amb ell sempre ens 
fa interioritzar certs pensaments, com la necessitat de tro-
bar-nos i sentir-nos bé amb nosaltres mateixos. 

entrevista amb mossèn ramon de canillo 

El programa que 
elaborem cada 

any és una manera 
de fer conèixer i 
estimar Meritxell 
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na de mitjana els mesos de maig, juny, 
setembre i octubre. Saps què ha portat 
més gent i ha tingut una repercussió 
forta? El programa de TV3 El Foraster. 

També anava a demanar-li si hi ha 
hagut un abans i un després d’El Fo-
raster com a mossèn i també si ha 
vingut més gent.

No t’ho pots ni imaginar. És turis-
me igual, perquè el meu lema és que 
la gent hi entra com a turista i en surt 
com a pelegrí, perquè ahir hi vaig posar 
molts programes i la gent se’ls empor-
ta i ara n’hi posaré 200 o 300 més. La 
gent hi entra com a turista, xafardejant, 
i en surt amb alguna cosa. I quan jo soc 
a Meritxell es fan fotos allà i els faig 
fotos i els ho explico. Hi tinc un article  
que vaig fer que vaig titular El Mossèn 
es confessa amb el Foraster, i molta gent 
m’ha dit que m’ha vist en el programa. 
I hi ha gent que es fa fotos amb mi [riu] 
perquè vol ensenyar a la seva mare que 
ha estat amb el mossèn que va sortir a 
El Foraster. 

També recordem AINA en aquestes 
dates perquè juntament amb la festa 
també celebra els 41 anys. Abans de 
les colònies d’aquest any vostè em va 
comentar que potser es plantejarien 
algun canvi en les inscripcions, que 
comporten unes cues quilomètri-
ques i hi ha gent que es passa la nit 
en vetlla. S’han proposat cap canvi?

Sí, perquè AINA és l’obra social de 
Meritxell. Mira, la gent, quan acaba les 
colònies, diu que val la pena fer cua. En 
surten molt feliços i ploren en marxar 
d’aquí i diuen que val la pena. Pel con-
cert de Bisbal també hi va haver gent 
que va dormir fent cua. Mentre no hi 
hagi una solució, continuarà així perquè  
per internet és molt fred. S’ha de donar 
preferències a nens amb problemes. He 
tingut nens de Sant Josep de la Munta-
nya que són orfes i en tinc d’altres llocs; 
és això el que hem de fer. 

L’any passat teníem una novetat im-
portant: la inauguració del Museu de 
la Bíblia. Com definiria el primer any 
d’aquesta instal·lació? Ha agradat?

La gent va al santuari per visitar-lo, 
vol veure coses, i el santuari ha de tenir 
les portes obertes perquè la gent pugi 
i molta gent vol veure les maquetes, i 
he d’anar obrint portes. I quan veu les 
portes obertes la gent entra i hi ha per-
sones que en gaudeixen i ho valoren 
molt. Hi ha gent del poble que diu “Una 
cosa més” i d’altres que diuen “Quants 
llibres!”. Les maquetes, en ser una cosa 
més visual, estan com més valorades. 
Les Bíblies són una cosa més selecta. Hi 
ha un audiovisual, que també ha estat 

valorat. Però tot enriqueix perquè no es 
coneix cap museu del món amb tantes 
bíblies diferents i dignifica Meritxell. És 
una ocasió més per visitar el santuari.

 
Recordo que l’any passat en l’entre-
vista també va insistir que el san-
tuari havia d’estar obert. I continua 
reclamant-ho. 

A l’estiu tanco jo a la nit. Els guies 
deixen l’església oberta. Perquè decep 
molt arribar i trobar-te la porta tanca-
da. Ara a la nit també em va molt bé 
per a mi, marxo del soroll d’aquí i llegei-
xo l’agenda de la Mare de Déu, faig la 
meva pregària i tanco. Per tant, a l’estiu 
l’església està oberta.

I vostè hi va i agafa el llibre de vi-
sites?

Jo en dic l’agenda de la Mare de Déu. 

Podria escriure un llibre de tants tes-
timonis.

Sí, seria un estudi antropològic. Hi 
ha gent que escriu drames i tragèdies 
familiars i es desfoga. Són casos molt 
forts. Però també hi ha molta gent que 
escriu agraïments o la bellesa que tro-
ben al santuari. Hi ha gent que demana 
favors, salut, feina... Molta gent demana 
feina. D’altres demanen pels fills. I tam-
bé els agrada posar d’on venen, d’on 
són. L’altre dia van venir uns directors 
d’un documental mexicans i abans de 
marxar hi van voler escriure i es van tro-
bar que la petició anterior també era de 
Mèxic.

Hi deu haver més escrits per dema-
nar que per agrair.

Són més d’agrair que de demanar. 
Donen més les gràcies. Molts cops do-
nant les gràcies també demanes. 

Què té la Mare de Déu de Meritxell 
que la dona actual l’ha de tenir com 
a exemple?

Avui trobo molts monitors que diuen 
que això del gènere és igual, no fan cap 
distinció. I això és la teoria. Però per 
mi la dona està capacitada per tenir i 
acollir una vida. La dona és interioritat, 
tendresa, sensibilitat. L’home és més 
passió, més força.  Això no ho dic jo, ho 
diu un escriptor francès, que deia que 

la dona té una cavitat per acollir la vida. 
I això ho canvia tot. Per això vaig i la 
miro, l’admiro. 

Cal saber mirar, aturar-se i saber 
entrar dins de tu mateix en una època 
tan tecnològica com aquesta, cal saber 
aturar-se i mirar com estàs per dins. Jo 
els pregunto a la canalla i als capellans 
quina és la primera qualitat per ser 
educador, monitor, ser mare, ser avi... 
I no em saben respondre. És estar bé 
amb tu mateix. Maria en va passar de 
totes però ella estava bé amb si matei-
xa, era una dona forta. Si no estàs bé 
crides, estàs nerviós.

Però el que vostè diu que s’aconse-
gueix mirant la Mare de Déu, d’al-
tres, per aconseguir-ho, es gasten 
els diners en psicòlegs, terapeutes, 
psiquiatres... 

Maria no en feia, de ioga. Ella escolta-
va el seu cor i meditava aquelles coses  
que sentia. Jo escric molt, i és una ma-
nera de contemplar. El més important 
és estar bé amb tu mateix. Aquí dins, al 
teu cor, manes tu i no hi has de deixar 
entrar allò que és negatiu. A mi em diu 
això la Mare de Déu. 

Jo faig un exercici de llenguatge. 
Quan diuen “Això és estressant”, els dic 
“Això és estimulant”; quan diuen “Això 
és un fracàs”, els dic “Això és una opor-
tunitat per créixer”, o quan sento “Això 

Quan acaben les 
colònies diuen que 
val la pena fer cua. 
Pel Bisbal també es 

va fer cua de nit
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Liberals d’Andorra us desitja

FELIÇ DIA DE MERITXELL

www.liberals.ad

08 DE SETEMBRE

és un error”, els dic “No, això és un pas 
cap a la veritat”. 

Avui és difícil això de contemplar 
si no és a través de l’objectiu d’un 
mòbil. 

Una monitora, la Raquel, va estar 
quinze dies de campaments amb els 
Tamarros, i quan va tornar tenia més 
de 2.000 whatsapps acumulats perquè 
durant els quinze dies no tenen mò-
bil. Es tracta de saber usar les coses. 
Jo, per internet, també contesto els 
correus cada nit. Aquí venen budistes i 
gent que fa ioga. Cadascú ha de buscar 
les seves tècniques. 

El ioga de vostè és la Mare de Déu de 
Meritxell.

Sí. Jo l’anomeno la meva confident. I 
li explico les preocupacions. Vaig casar 
una parella que estaven profundament 
enamorats i ara s’odien i ho fan pagar 
al nen; aquesta és la pena més grossa 
que tinc.  

La Mare de Déu de Meritxell és la seva 
preferida?

Jo no envejo ni Lourdes ni Montser-
rat. Massa multituds. Aquí ve grups fa-
miliars o gent sola. No hi ha masses ni 
multituds, encara que vinguin autobu-

sos. Aquí parlen amb mi i em pregun-
ten. Si vas a Montserrat no pots parlar 
amb cap monjo. Em reclamen, i sobre-
tot ara que he sortit a El Foraster [riu].

L’arquebisbe de la Seu d’Urgell 
sempre intenta donar algun titular 

entre línies en les seves homilies. 
S’atreviria a apuntar cap a on anirà 
el d’aquest any? Li copiarà el tema de 
la bellesa?

[Riu.] Penso que parlarà de la bellesa, 
Meritxell és un camí per a la bellesa. La 
bellesa és Déu. Com que també hi hau-

rà el president de Portugal, també hi 
farà alguna referència. 

Acabem l’entrevista com l’hem co-
mençat, parlant de la bellesa. Per vos-
tè és més bella aquesta talla de Sergi 
Mas (que presideix la sala d’AINA on 
té lloc l’entrevista) que la nova, inau-
gurada l’any passat?

Aquesta l’ha fet en Sergi  Mas, un 
amic meu i un artista del país. La va fer 
amb una biga del segle XV i quan la va 
trobar va dir que era un miracle. Quan la 
va acabar va dir que estava tan content 
que em va dir que era la millor mare-
dedeu que havia fet. I ho vam celebrar 
amb dos companys més a Os de Civís. 
Aquella està feta en 3D. És una iniciativa 
del senyor bisbe i està molt bé. Aquesta 
és més humana. 

Cal saber mirar,  
aturar-se i saber 
entrar dins de tu 

mateix en aquesta 
època tecnològica
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Us desitgem una bona diada de Meritxell

Després de quatre anys instal·lats a Andorra i tres anys de producció, 
la nostra empresa s’enorgulleix d’haver aconseguit 

proeses tècniques i humanes.
Tot això gràcies als companys andorrans.

Es preveu un futur brillant per a l’empresa andorrana. El camp LED està en creixement. 
Una gestió d’alta qualitat permetrà mostrar el saber fer made in Andorra 

en més de 35 països d’arreu del món.
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L’any passat els Petits Cantors 
complien un quart de segle, i 
aquest any fa 25 anys que can-

ten en la diada de Meritxell. Com defi-
neix aquesta trajectòria?

És difícil explicar-ho. Trobo que és 
maco que amb tot el que ha passat el 
cor no hagi parat mai de ser a la festa 
del 8 de setembre, la festa d’Andor-
ra, i a la missa de Meritxell. Tots els 
nens que han passat pel cor han can-
tat en aquesta festa.

Es recorda d’aquell primer concert 
al santuari de Meritxell?

Me’n recordo totalment. El primer 
any del Cor hi havia molta emoció. 
Mai cap cor havia cantat a Meritxell i 
per a nosaltres era tot un honor po-
der cantar en aquesta missa i conti-
nuar, sobretot.

De quina manera es pot reclutar 
tota aquesta tropa de nens darrere 
d’un cor?

Abans no existia. Al principi la Mar-
ta Deu, que m’ha ajudat molt, va 
passar per les colònies, abans que jo 
arribés a Andorra, per saber si podí-
em comptar amb nens. I finalment va 
trobar un gran grup de nens que vo-
lien provar l’experiència. I podem dir 
que va començar així.

Ha aconseguit crear uns ambaixa-
dors culturals del Principat perquè 
han viatjat arreu del món. Recorda 
algun lloc especialment?

Cada lloc és especial, per una raó. 
Són els nens els que han cantat als 
Estats Units, a les Nacions Unides. És 
extraordinari poder fer això, i també 
per a ells, com a ambaixadors del 
país. Aquest any, per exemple, els 
nens que cantaran a Meritxell han 
cantat com a ambaixadors a Viena, 
al lloc de la música, a Frankfurt i en 
altres llocs de prestigi musicalment 
parlant. Tant per a ells com per a mi 
són moments molt importants i molt 
especials i han fet una feina extra-

ordinària pel país. I és veritat que el 
Cor és un ambaixador del país molt 
maco.

Després de set discos, en tenen en 
projecte algun altre?

No, de moment no. No en tenim 
projectat cap. Jo prefereixo la música 
en directe. Sempre.

Tot i haver estat en escenaris tan 
importants i a l’estranger, la cita a 
Meritxell és un dels actes apuntats 
en vermell a l’agenda dels Petits 
Cantors?

Sí. Per mi cada vegada que els 
nens canten és important. Perquè 
els nens passen, canvien de veu, els 
primers que han cantat i d’altres que 

han cantat a Viena i que cantaran a 
Meritxell aquest any. Per mi són els 
nens el més important del moment 
i els que ho donen tot per fer-ho es-
pecial. Són ells els que fan les coses. 

El fet que s’hagin convertit en un 
referent en la festa de la patrona 
d’Andorra potser va ajudar a supe-
rar aquella crisi que va patir el cor 
el 2010.

Per mi la crisi ja ha passat. Els nens 
estan contents de cantar i són ells els 
que donen la realitat de les coses. De 
tota manera, no hem parat mai. I vull 
donar les gràcies a tots els nens i a 
tots els andorrans, i que continuïn la 
música i el cor per molts  anys, des-
prés de mi, perquè algun dia marxaré 
i em jubilaré també [riu].

Ja té programat quan es jubilarà?

“Estaria bé tenir una escola per 
compaginar estudi i cant”

Ja fa un quart de segle que els Petits Cantors canten a l’eucaristia de Meritxell; s’han convertit en un ingredient més 
d’aquest menú festiu nacional, un àpat que agrada a tothom i que en gran part és gràcies a qui l’amaneix, la seva directora.

entrevista amb CatHerine metaYer, direCtora dels petits Cantors

No, de moment 
no tenim projectat 
cap altre disc. Jo 

prefereixo la música 
en directe, sempre

Vull donar les gràcies 
a tots els andorrans,  

i que el cor i la 
música continuïn per 

molts anys
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antiaging    medicina estètica    obesitat

C. Bonaventura Armengol, 10 Esc. B. 1er-4t  AD 500 Andorra la Vella · www.medicandbeauty.com
PRIMERA VISITA GRATUÏTA

Informació i petició d‘hores Tel: 00 376 800040

BÒTOX | Eliminació d’arrugues
Eliminació d’arrugues d’expressió proporcionant 
un rostre fresc i jove.

ÀCID HIALURÒNIC | Rejoveniment natural
Reestructura volums facials i remodela llavis 
millorant l’elasticitat de la pell.

FILS TENSORS | Lífting sense cirurgia
Estirament facial amb fils tensors de col·lagen 
reabsorbibles pel nostre organisme.

MESOTERÀPIA | Lluminositat i elasticitat
Restaura els nutrients vitals que la nostra pell 
va perdent amb el pas del temps.

IPL | Eliminació de taques
Eliminació de taques, pigmentacions i marques 
d’acne obtenint una aparença més juvenil.

PEELING MÈDIC | Regeneració de la pell 
Afavoreix la regeneració de noves cèl·lules 
al rostre eliminant petites irregularitats.

DERMOABRASIÓ | Exfoliació profunda
Elimina capes superficials de cèl·lules de la pell 
ajudant a la renovació cel·lular d‘una forma natural.

OXIGENOTERÀPIA  | Tractament regenerador
Hidrata, nodreix, reafirma, augmenta l’elasticitat 
cutània i dóna uniformitat al to de la pell.

MICROPIGMENTACIÓ | Perfect@ 24hores
Maquillatge semipermanent per corregir imperfeccions. 
Les zones més demandades són celles, ulls i llavis.

RESURFACING FACIAL | Rejoveniment intensiu
Reparació cutània per corregir la flacciditat 
i volums facials perduts pel pas del temps.

PLASMAGE® | Rejoveniment de la mirada
Elevació de parpelles caigudes amb tecnologia
mèdica d’última generació. Sense cirurgia.

RADIOFREQÜÈNCIA | Ultralífting
Aparatologia mèdica d’ultrasons per a 
combatre la flacciditat facial i de l’escot.

TRACTAMENTS FACIALS

TRACTAMENTS CORPORALS

CARBOXITERÀPIA | INTRALIPOTERÀPIA 
MESOTERÀPIA | Remodelació corporal 
La perfecta combinació de tècniques injectades per tractar:
cel·lulitis, greix localitzat, flacciditat i remodelar la figura.

FOTODEPILACIÓ | Depilació permanent
Per eliminar el pèl no desitjat de cara i cos. Equips mèdics 
que compleixen amb les normes europees de fabricació.

ELIMINAR TATUATGES | Medicina Làser
Per eliminar la tinta o pigment de la pell, 
fent desaparèixer el tatuatge, sense deixar cicatrius.

REJOVENIMENT LÀSER CORPORAL 
Medicina Làser
Per tractar cicatrius, estries, taques i més.

ROLLACTION®  | LPG  | PRESSOTERÀPIA 
CRIOLIPÒLISIS | CAVITACIÓ | RADIOFREQÜÈNCIA 
Tecnologia mèdic - estètica
Per remodelar, reduir volum, drenar, tractar la cel·lulitis i reafirmar el cos.

MÈDIC         BEAUTYAAANNNDDD
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Amb solidaritat, 
responsabilitat i confiança 

Andorra té futur.

Feliç dia de Meritxell

De moment no perquè em que-
den uns anys, però d’aquí poc temps  
em toca jubilar-me i penso fer-ho, és 
clar.

Quants nens formen ara el cor?
Actualment n’hi ha una quaran-

tena. 

I nenes?
Hi haurà 25 nens i 15 nenes, apro-

ximadament. Són percentatges molt 
iguals, varien en funció dels anys. 

Alguna cosa especial per aquests 
25 anys dels Petits Cantors a Me-
ritxell?

No, no farem res d’especial. Can-
tarem a la missa de Meritxell i en el 
concert de la tarda, com sempre, 
repassarem la gira que hem fet a 
l’estiu. És un cap de setmana difícil, 
perquè molts pares s’agafen pont i 
marxen i hi faltarà alguns nens, però 
això passa cada any.

El concert de la tarda de Meritxell 
s’omple cada any.

El concert està ple cada any. És un 
moment molt maco de la festa de 
Meritxell, en què la gent ve a donar 
suport als nens. 

Quina valoració fa d’aquesta darre-
ra gira?

Crec que els nens en faran una va-
loració millor que jo. Quan veus la joia 
dels nens en tornar de la gira, t’ado-
nes d’allò que és més important que 
la gira en si. Els nens expliquen als 
pares les coses que han fet. És una 
gira al cent per cent positiva.

L’any passat, en el 25è aniversari 

del Cor, va explicar que el seu futur 
està en la creació d’una escola  per 
compaginar estudi i cant. S’ha par-
lat d’aquesta qüestió de manera  
formal?

Sempre he pensat això. En l’esport 
també passa, sempre hi ha nens que 
es dediquen a qualsevol activitat seri-
osament. Crec que estaria bé tenir una 
escola per compaginar estudi i cant.  
Crec que seria molt maco que a un 

infant que fa música, esport o cant a 
nivell de competició també se li do-
nés ajudes per a tots els estudis en 
general. 

És difícil de fer determinades acti-
vitats a un nivell alt. Crec que formal-
ment no s’ha parlat d’això, però jo 
sempre ho diré i ho reclamaré, enca-
ra que sé que és complicat i que s’hi 
ha de pensar. 

I per acabar, com veu el futur més 
proper del Cor?

Mentre continuem trobant nens 
que vulguin cantar, que tampoc en 
necessitem un centenar, el futur el 
veig bé. Si en tenim entre 20 i 30 po-
dem continuar cantant i continuar 
sent la joia de tots els nens i de tots 
els andorrans, sobretot. 

El concert de tarda 
està ple cada any, 
és un moment molt 
maco en què la gent 
dona suport als nens
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E l cònsol honorari de Portugal, 
José Manuel da Silva, no vol 
treure protagonisme a la festi-

vitat andorrana per excel·lència,  Me-
ritxell, tot i la presència portuguesa 
que tindrà. “És una festa andorrana 
al cent per cent, però aquest any hi 
haurà una alta participació dels por-
tuguesos, tot i que sol ser una comu-
nitat que sempre participa en la fes-
ta de Meritxell”, va explicar Da Silva. 
Tot i això, no només serà al santuari 
on els residents portuguesos podran 
veure el president del seu país d’ori-
gen i estar-hi en contacte, ja que 
“tindrem diverses trobades en diver-
sos llocs, com en els actes instituci-
onals del dia 7 i el dia 8, en què a 
més de la missa de Meritxell a partir 
de les tres de la tarda es farà una 
trobada amb el president i la comu-
nitat portuguesa i les associacions”, 
va explicar el cònsol honorari. 

De fet, el programa previst en 
l’agenda del president portuguès 
del dia 8 a la tarda està dedicat 
als residents portuguesos. A partir 
de les tres de la tarda, el cantant 
portuguès David Carrera oferirà un 
concert a la sala del Prat del Rou-
re d’Escaldes-Engordany, cap a les 
quatre el president Marcelo Rebelo 
de Sousa farà la trobada allà ma-
teix amb les associacions dels re-
sidents portuguesos i després se 
servirà un còctel ofert per la pre-
sidència de la República a tots els 
assistents. 

“És una gran satisfacció que vin-
gui el president de Portugal. És es-
pecial perquè a més ve en un dia 

de festa nacional com Meritxell, i és 
un motiu d’orgull per a tota la co-
munitat portuguesa que el Govern 
d’Andorra convidi el president en 
aquesta data. Això també demos-
tra que la integració de la comuni-
tat portuguesa és evident i trenca 
les idees estereotipades d’abans 
segons les quals la comunitat por-
tuguesa només ve a treballar, ja 
que és el segon cop que el presi-
dent de la República ens visita”, va 
manifestar Da Silva. 

El cònsol honorari destaca que 
la comunitat portuguesa és una 
població religiosa i recorda l’al-
ta participació, el 12 de maig, en 
la processó que fan al santuari de 
Meritxell per la festivitat de la Ver-
ge de Fàtima. 

En els diferents actes als quals 
acompanyarà el president portu-
guès els dos dies de visita, Da Silva 

li podrà traslladar els neguits que 
tenen els residents lusitans. 

El cònsol de Portugal també des-
taca Marcelo Rebelo de Sousa com 
una persona molt propera. “És una 
persona que vol estar amb la gent 
i fer-s’hi fotos. A més, vol saber les 
preocupacions que té la gent, és 
una persona que s’hi acostarà”, 
explica. De fet, a petició pròpia, 

abans de l’eucaristia de Meritxell 
el president portuguès farà la pe-
legrinació des de Prats fins al san-
tuari. 

Da Silva va explicar que una de 
les principals preocupacions que 
traslladaran al president serà, en-
tre d’altres, la necessitat de recur-
sos en el consolat. Segons Da Sil-
va, s’ha d’incrementar els recursos 
i modificar el sistema informàtic 
“per ampliar i millorar el servei a 
la comunitat”.  Per altra banda, 
el retard en el pagament  de les 
pensions serà un altre assumpte 
a tractar. “Ens trobem amb mol-
ta gent que estan a Portugal i tri-
guen tres mesos a rebre el xec de 
la pensió”, va manifestar el cònsol 
honorari. També volen negociar el 
10% de la retenció de la pensió que 
s’aplica actualment. 

En cinc anys com a consolat, ja 

La d’aquest any serà una festa 
més portuguesa que mai 

La participació del president 
de la República de Portugal, 
Marcelo Rebelo de Sousa, en 
els actes de la festivitat de 
Meritxell farà incrementar la 
presència de residents por-
tuguesos al santuari, que vol-
dran acompanyar-lo fins i tot 
en el pelegrinatge previ.

LA VISITA DEL PRESIDENT DE PORTUGAL MARCARÀ MERITxELL

Rebelo de Sousa 
és una persona 
propera que vol 

estar amb la gent i 
fer-s’hi fotos
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Els colors del passat
són la llum per dibuixar el futur
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Baixada del Molí, 14
Andorra la Vella (AD500)
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Meritxell

Multisegur et desitja

8 de setembre de 2017

Feliç dia de

s’ha convertit en un referent per 
als residents portuguesos. “És 
molt utilitzat. Per ser un consolat 
honorari funciona bé, però tenim 
problemes informàtics que volem 
resoldre per donar una millor aten-
ció”, va comentar el cònsol, que a 
més remarca que continuen tenint 
les mateixes funcions que una am-
baixada. 

El cònsol assenyala que desco-
neix la xifra actual de residents 
portuguesos, però “sé que aquest 
any hi ha hagut molt poques baixes 
i ha vingut molta gent a demanar 
els penals per poder residir aquí”. 

Da Silva afirma que la societat 
portuguesa està àmpliament in-
tegrada al Principat i qüestiona 
en aquest sentit el resultat d’un 
estudi sociològic, publicat pel ma-
teix Govern, de la sociòloga Estel 
Margarit Viñals segons el qual un 
65% dels escolars accepten pitjor 
els parlants de portuguès. Les ra-
ons que apuntava l’estudi són que 
“és una llengua menys coneguda o 
amb menys lligams històrics amb 
el català, però també s’hi sumen 
els prejudicis o estereotips relaci-
onats amb la posició sociolaboral 
que ocupa el col·lectiu i el suposat 

capital cultural”. Da Silva qüesti-
ona la base d’aquest informe, ti-
tulat L’escenari sociolingüístic de la 
població escolar d’Andorra, que ha  
indignat la comunitat portugue-
sa del país i que han traslladat a 
Lisboa. “La comunitat portuguesa 
som bastant bons en idiomes. Com 
a José Manuel da Silva pare de dos 
fills que han estudiat a Andorra, 

no com a cònsol, penso que això 
s’hauria de replantejar bé i veure 
si és veritat; penso que s’hauria 
de fer un estudi més exhaustiu en 
aquest sentit”, va dir da Silva. 

Da Silva va voler fer una crida 
final perquè “tota la comunitat 
portuguesa participi al màxim pos-
sible en els diferents actes de la vi-
sita del president de Portugal”. Re-

afirmant aquest caràcter proper de 
Marcelo Rebelo de Sousa, Da Silva 
va dir que preveu que seran actes 
en què el president s’acostarà a la 
gent “i ja veurem els selfies que es 
farà amb la gent i els petons que 
farà; és una persona molt propera 
i t’hi pots acostar, i si ell veu que 
tu no hi pots arribar vindrà perso-
nalment”. 
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El centenari del naixement del 
monjo, arxiver, historiador i pa-
leògraf benedictí, el pare Cebrià 

Baraut, també té lloc en la programació 
festiva de Meritxell. En tota la seva tra-
jectòria destaca la proximitat al Prin-
cipat, ja que entre el 1963 i el 2000 
resideix llargues temporades a la casa 
montserratina d’Andorra, des d’on es 
dedica intensament a l’estudi de la 
història del Principat. El 1965 crea la 
col·lecció Monumenta Andorrana i el 
1976 els Quaderns d’Estudis Andor-
rans. Com a reconeixement d’aquesta 
tasca cultural és guardonat amb els 
títols andorrà d’honor i membre del 
Comitè Andorrà de Ciències Històri-
ques. L’any 1991 la Fundació Jaume I 
li atorgà el Premi de l’Actuació Cívica 
“per la seva extensa i valuosa contri-
bució a la recerca històrica dels Països 
Catalans, en general, i, en especial, 

de l’antic bisbat d’Urgell i el Principat 
d’Andorra”.

Baraut va dedicar gran part de la 
seva trajectòria a l’edició de les fonts do-
cumentals d’Andorra i al coneixement i 
a la difusió de la seva història. El 2001, 
el ministeri titular de la Cultura va edi-
tar Miscel·lània a Dom Cebrià Baraut i Obiols 
i el 2004, els ajuts d’investigació i recer-
ca dotats per l’Arxiu Nacional des del 
2000 es van passar a anomenar Ajuts 
d’Investigació i Recerca Històrica Cebrià 
Baraut i Obiols.

Així doncs, i amb motiu del cente-
nari, dijous que ve, 14 de setembre, 
a les dotze del migdia, tindrà lloc la 
conversa amb mossèn Benigne Mar-
quès, arxiver del bisbat d’Urgell, que 
comentarà el llibre Nostra Senyora de 
Meritxell, del pare Cebrià Baraut. És 
el darrer llibre que el monjo historia-
dor de Montserrat va escriure. Serà a 

l’hotel Nòrdic del Tarter i es regalarà 
a tots els assistents en homenatge 
al pare Cebrià i el centenari del seu 
naixement. Ho organitza l’Associació 
de la Gent Gran de Canillo, i l’acte es 
clourà amb un dinar de germanor. 
L’altre acte que tindrà Baraut com a 
protagonista serà el que se celebrarà 
el dilluns 25 de setembre a les vuit 
del vespre. Es tracta de la conferència 

El pare Cebrià Baraut i Obiols, monjo de 
Montserrat, un eminent historiador d’An-
dorra, que pronunciarà també mossèn 
Benigne Marquès. En aquesta ocasió 
es parlarà sobretot de la figura de Ce-
brià com a historiador i l’acte tindrà 
lloc a la sala d’actes de La Llacuna, 
amb el suport del ministeri de Cultu-
ra, Joventut i Esports i el Comú d’An-
dorra la Vella. 

La vocació de l’historiador 
Cebrià Baraut 

L’ANY DEL CENTENARI DEL 
NAIXEMENT DEL MONJO

Us desitgem un bon dia de Meritxell

www.sporthotels.ad
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132 diapositives  
de la construcció del 
nou santuari

Via Moda us desitja una feliç 
diada de Meritxell  

8 de setembre de 2017

testimoni gràfic per josep moles

E ntre 1974 i 1976 es va cons-
truir el nou santuari de Meritxell 
després que fos calcinat l’antic. 

L’escaldenc Josep Moles, que va fer tota 
la instal·lació elèctrica i de calefacció 
de l’edifici, en va ser testimoni i mos-
tra d’això són les 132 diapositives fetes 

amb una Chinon d’òptica fixa i que va 
dipositar a finals de l’any passat a l’Ar-
xiu Nacional. Aquesta documentació 
gràfica omple un buit en la història del 
santuari, ja que es tenia imatges de la 
inauguració gràcies al fons Peig però 
no se’n tenia del procés constructiu. 



21DIADA DE MERITXELL

Us desitja 
una bona 

diada 
de Meritxell

FORNER: Avinguda Sant Antoni, 9 · AD400 LA MASSANA
FORNER II: Avinguda Carlemany, 45 · AD700 ESCALDES-ENGORDANY
FORNER III: Avinguda Sant Antoni, 45 · AD400 LA MASSANA (propera obertura)
OBRADOR: Carrer la Llacuna, 15 · AD500 ANDORRA LA VELLA

TEL. + 376 660 558    es.forner@esforner.com    www.esforner.com

 Avinguda Carlemany, 45 · AD700 ESCALDES-ENGORDANY
 Avinguda Sant Antoni, 45 · AD400 LA MASSANA (propera obertura)

TEL. + 376 660 558    es.forner@esforner.com    www.esforner.com
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Dijous 7

21.00 hores: Processó de torxes al monument 
dels pariatges, els jardins del santuari i Meritxell 
Memòria fins als peus de la Mare de Déu a la ba-
sílica.

21.30 hores: Celebració de l’eucaristia per mos-
sèn Ramon Sàrries, arxipreste de les Valls. Cant 
dels Goigs i veneració de la sagrada imatge amb 
un petó a la medalla de la Mare de Déu.

22.15 hores: Piscolabis de germanor al claustre 
gran, ofert i presidit pels cònsols i les autoritats 
comunals de Canillo.

22.30 hores: Ball de festa major a la plaça del 
poble de Meritxell ofert pel veïnat.

DivenDres 8

FesTiviTAT De nosTrA senYorA De MeriTXeLL, 
PATronA D’AnDorrA

7.00 hores: Obertura de les portes de l’església 
del santuari basílica.

7.30 hores: Missa de l’Aurora.

9.00 hores: Missa Jove, animada pels infants i 
joves de les colònies i campaments d’AINA.

11.00 hores: Solemne eucaristia a la basílica de 
Meritxell, presidida per l’arquebisbe-bisbe i coprín-
cep d’Andorra, S.E. Mons. Joan-Enric Vives i Sicília, 
acompanyat dels sacerdots de les Valls i cantada 

pel Cor dels Petits Cantors d’Andorra. Cant de 
l’himne andorrà i dels Goigs i veneració de la sa-
grada imatge de la Mare de Déu de Meritxell.

12.00 hores: Ballada de sardanes amb la Cobla 
Principal de Berga i repartiment de coca de Merit-
xell i moscatell a tots els assistents, ofert pel Go-
vern d’Andorra.

18.00 hores: Concert popular del Cor dels Petits 
Cantors d’Andorra, que celebren enguany els 25 
anys, a l’església del santuari, sota la direcció de 
Ca therine Metayer.

19.00 hores: Missa vespertina a l’església del 
santuari. 
*Durant tota la festa hi haurà un servei gratuït de transport des 
de torrent Pregó fins al santuari, de les 7.00 hores fins a les 21.00 
hores. L’església del santuari tancarà les portes a la mitjanit.

Dijous 14

12.00 hores: Conversa amb mossèn Benigne 
Marquès, arxiver del bisbat d’Urgell, sobre el llibre 
Nostra Senyora de Meritxell, del pare Cebrià Baraut. 
Tindrà lloc a l’hotel Nòrdic del Tarter. Es regalarà 
el llibre a tots els assistents. 

DivenDres 15

11.00 hores: Pelegrinatge des de la residència 
El Cedre fins al santuari de la Mare de Déu de Me-
ritxell.

DiuMenge 17

12.00 hores: Concert de Meritxell a càrrec de la 
Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra a 
l’Auditori Nacional, a Ordino: Música a les tavernes. 

DiLLuns 25

20.00 hores: Conferència El Pare Cebrià Ba-
raut i Obiols, monjo de Montserrat, un eminent  
historiador d’Andorra, a càrrec de mossèn Benigne 
Marquès i Sala. Serà a la sala d’actes de La Lla-
cuna. 

DiMecres 27 

20.00 hores: La màgia d’una nit d’estiu a Merit-
xell, en la presentació del llibre Elogi de l’Impossible 
d’Àngel Iué, que conté un CD amb els poemes mu-
sicats per Natàlia Solà i Salvà. 

Dies 29 i 30 De seTeMbre i 1 D’ocTubre

Pelegrinatge i convivència dels monitors d’AINA, 
estiu del Petit Príncep 2017. Revisió de les colònies. 
Programació de formacions i de l’esplai curs 2017-
2018.

DiuMenge 1 D’ocTubre

12.30 hores: Missa d’acció de gràcies al santu-
ari de Meritxell per l’èxit espiritual, social, lúdic i 
educatiu dels torns de colònies i dels campaments 
CAINA i TAMARROS i pregària per totes les perso-
nes que ens han ajudat a fer-ho possible. 

Programa d’actes

www.grupheracles.com

Bona Festa Major

Compromesos amb les tradicions

Bona diada de Meritxell
www.grupheracles.com

Compromesos amb el país
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Avinguda Consell d’Europa, 16, Andorra la Vella · T.:+376 828 878 www.attic.ad

Desitgem al nostre país
UNA BONA DIADA DE MERITXELL 






