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Sessió Tradicional del dia 21 de desembre de 1995

El dia 21 de desembre de 1995, dijous, es reuneix a la
Casa de la Vall el M.I. Consell General, en Sessió
Tradicional convocada d’acord amb allò que estableix
el Reglament de l’Assemblea i d’acord amb l’ordre del
dia que figura en el Butlletí del Consell General núm.
48/1995 i que és el següent:

-M.I. Sr. Antoni Cerqueda Gispert
-M.I. Sr. Francesc Cerqueda Pascuet
-M.I. Sr. Jordi Cinca Mateos
-M.I. Sr. Josep Dalleres Codina
-M.I. Sr. Simó Duró Coma
-M.I. Sra. Maria Rosa Ferrer Obiols

Punt únic: Examen i aprovació, si escau,
de la Proposta d’acord relativa a les medalles d’autoritat.

-M.I. Sr. Josep Garrallà Rossell
-M.I. Sr. Antoni Martí Petit
-M.I. Sr. Vicenç Mateu Zamora

Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels M.I.
Srs. Josep Dalleres Codina i Miquel Aleix Areny, Síndic
General i Subsíndic General, respectivament, s’ha procedit a comprovar la presència dels membres, que ha
quedat registrada d’acord amb la relació següent:

-M.I. Sr. Francesc Xavier Mora Baron
-M.I. Sr. Josep Angel Mortés Pons
El M.I. Sr. Síndic General, ha excusat l’absència del M.I.
Sr. Pere Moles Aristot.

-M.I. Sr. Enric Pujal Areny

Hi és també present el M.I. Sr. Marc Forné Molné, Cap
de Govern, acompanyat dels M.I. Srs. Manuel Mas
Ribó, Ministre de Relacions Exteriors; Joan Tomàs Roca, Ministre d’Economia; Susagna Arasanz Serra, Ministra de Finances; Lluís Montanya Tarrés, Ministre
d’Ordenament Territorial; Josep M. Goicoechea Utrillo, Ministre de Sanitat; Pere Canturri Montanya, Ministre d’Afers Socials i Cultura i Carme Sala Sansa, Ministra
d’Educació, Joventut i Esports.

-M.I. Sr. Jaume Riba Sabaté
-M.I. Sr. Josep Anton Ribes Roca
-M.I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa
-M.I. Sr. Gilbert Saboya Sunyé
-M.I. Sr. Estanislau Sangrà Cardona
-M.I. Sr. Jordi Torres Alís
-M.I. Sr. Joan Travesset Grau

Assisteix també a la sessió el Sr. Carles Santacreu Coma,
Secretari General del Consell General.

-M.I. Sr. Vicenç Alay Ferrer
-M.I. Sr. Miquel Aleix Areny

(El Sr. Estanislau Sangrà Cardona, Secretari de Sindicatura, procedeix a donar lectura de l’ordre del dia)

-M.I. Sr. Josep Areny Fité

(Són les 12h20)

-M.I. Sr. Modest Baró Moles
-M.I. Sr. Lasdislau Baró Solà

El M.I. Sr. Síndic General:

-M.I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany

Demanaria al Sr. Secretari de Sindicatura de voler
donar lectura de la proposta.

-M.I. Sr. Antoni Calvó Casal
-M.I. Sr. Enric Casadevall Medrano
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És una proposta que ha estat entrada pel conjunt de les
forces polítiques representades en el si del Consell.

Sessió Tradicional del dia 21 de desembre de 1995

-Medalla de plata amb bany d’or, amb la bandera
esmaltada, amb cordó blau: Es lliura al President del
Consell Superior la de Justícia.

Sr. Estanislau Sangrà, teniu la paraula.

-Medalla de plata amb bany d’or, amb cordó amb la
bandera andorrana: Es lliura als consellers generals.
El M.I. Sr. Estanislau Sangrà:

-Medalla de plata amb bany d’or, amb cordó granat: Es
lliura als ministres.

“Proposta d’acord relativa a les medalles d’autoritat:
En el decurs de la sessió del 30 de desembre de 1993,
el Consell General va aprovar una Proposta d’acord
l’objecte de la qual era retirar les medalles d’autoritat
que estaven en possessió dels consellers generals i de
la Sindicatura, amb la finalitat de lliurar-les al Patrimoni
Nacional per a la seva exposició en un futur museu de
l’Estat. Fins que aquest no estigui creat, aquestes quedarien dipositades als arxius del Consell General.

En el moment de deixar el càrrec, aquestes medalles
quedaran de propietat de la persona que les hagi rebut.

En reunions de la Junta de Presidents tingudes durant
els anys 1994 i 1995, es va acordar confeccionar unes
noves medalles que fessin al.lusió a la Constitució
aprovada l’any 1993.

La reproducció d’aquestes medalles queda exclusivament reservada al Consell General."

El Consell General facilitarà a cada òrgan les medalles
corresponents al primer lliurament. Aquests hauran de
vetllar per demanar al Consell General amb antelació
suficient els exemplars necessaris per a les properes
renovacions.

El M.I. Sr. Síndic General:

Vist l’interès per poder utilitzar de forma immediata
aquestes medalles, i fins que no s’hagi aprovat una llei
de protocol on es reguli de forma exhaustiva aquesta
qüestió, el conjunt de membres del Consell General
han considerat oportú aprovar-ne en sessió plenària
les característiques i la forma de distribució.

Hi ha alguna intervenció? No?...
Doncs, proposo l’aprovació de la proposta per unanimitat de la Cambra.
S’aprova.
El lliurament de les medalles es farà un cop aixecada
la sessió al despatx de Sindicatura.

Per tot això, han adoptat el següent:
ACORD

Els cònsols sortints han manifestat la voluntat que
fossin els cònsols entrants els primers elegits després
de la Constitució el qui rebessin per primer cop aquesta
medalla. Em sembla que és bo que en quedi constància
en el si d’aquesta Cambra.

La nova medalla està formada per l’escut d’Andorra en
una de les cares i un gravat representant la porta de la
Casa de la Vall, un llibre obert que simbolitza la Constitució, amb la inscripció 1993, a l’altra. El conjunt està
envoltat per unes branques de llorer creuades per una
bandera d’Andorra, sobre la qual hi ha gravades les
inscripcions “Virtus, Unita, Fortior” en la cara de l’escut
i “Constitució d’Andorra” en la cara del portal. Estan
realitzades en plata i plata amb un bany d’or i s’utilitzen
diferents esmalts i cordons per diferenciar-les.

Un cop distribuïdes les medalles demanaria de no
treure’s l’abillament ja que es passarà a la fotografia
tradicional del Consell de St. Tomàs a l’escalinata de la
sortida de Casa de la Vall.
Permeteu-me -ja que és de les poques vegades que
aprofitant aquests consells tradicionals faig ús de la
paraula, altrament que per donar la paraula d’un conseller a un altre- unes paraules:

Aquestes medalles es lliuraran d’acord amb els criteris
següents:
-Medalla de plata amb bany d’or, amb l’escut i la
bandera esmaltats, amb cordó daurat: Es lliura als
coprínceps, als síndics i al Cap de Govern.

Esgotat ja aquest segon període de sessions parlamentàries, del segon any de la primera legislatura constitucional, voldria donar les gràcies a tots i cadascun dels
aquí presents pel treball realitzat, per les hores de
feina, no sempre de ben fer, ni sempre ben entesa, pels
resultats assolits, durant aquest breu lapse de temps,
ric però en esdeveniments.

-Medalla de plata amb bany d’or, amb la bandera
esmaltada, amb cordó daurat: Es lliura als representants personals dels coprínceps.
-Medalla de plata amb bany d’or, amb la bandera
esmaltada, amb cordó verd: Es lliura al President del
Tribunal Constitucional.

Permeteu-me de repetir -ben segur que és això alguna
reminiscència professional- tanmateix, allò que deia
no fa gaire temps, en ocasió de la nostra festa nacional
-a la sala del costat- i que, amb el matís que porta el
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pas del temps, continuo pensant que no solament és
vàlid, sinó que, a més, és d’actualitat:
“Cal entendre, deia, que el procés que portà a l’assoliment del text constitucional és irreversible, que tot
intent, conscient o no, de retorn vers un passat, entre
cometes, ”idíl.lic", irremissiblement, mena a situacions
desconegudes i de ben segur força diferents de la
suposadament anhelada, i que és únicament i exclusiva respectant, tots i cadascun de nosaltres, en tots els
àmbits de la societat, i amb més cura com més alt sigui
el càrrec que ocupem, la Carta Magna, al peu de la
lletra, que podrem arribar a donar l’estabilitat i la
seguretat necessàries per a la consolidació definitiva
de les noves institucions i arribar generar confiança.
“Els escrits són el que són i els homes el que fan dels
escrits”, és la traducció lliure d’una frase que vaig llegir
no més tard que ahir en un article i que, senzillament,
m’ha semblat important llançar, avui, aquí, com a
possible tema de reflexió individual, en un espai on
s’aproven escrits, escrits que esdevenen norma; norma
que cal respectar i que hem de respectar tots.
Quan es consideri la norma no vàlida, hem de ser
capaços de, mitjançant el diàleg, modificar-la democràticament, no d’eludir-la ni vorejar-la; cal que tinguem tots, siguem on siguem, els mateixos punts de
referència sense els quals és molt, és massa fàcil, derivar vers fonamentalismes que, segles durant, Andorra
ha sabut, ha de continuar sabent, evitar.
Molt bones festes a tots per les diades que s’apropen.
Visca Andorra!
(Se sent Visca)
(Aplaudiments)
S’aixeca la sessió.
(Són les 12h35)
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