Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 1/2001 - 8 pàgines
Sessió Constitutiva del dia 27 de març del 2001

El dia 27 de març del 2001, dimarts, es reuneix
a la Casa de la Vall el M. I. Consell General, amb
la composició sorgida de les eleccions
celebrades el dia 4 de març del 2001, d’acord
amb el que estableix l’article 1 del Reglament de
la M. I. Assemblea, per tal de celebrar la Sessió
Constitutiva.

M. I. Sr. Josep Àngel Mortés Pons
M. I. Sr. Càndid Naudi Mora
M. I. Sr. Marc Pintat Forné
M. I. Sr. Emili Prats Grau
M. I. Sr. Antoni Riberaygua Sasplugas
M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa
M. I. Sr. Roc Rossell Dolcet
M. I. Sr. Guillem Valdés Alemany

Presideix la sessió el Sr. Daniel Mateu Melción,
conseller general de més edat de la parròquia de
Canillo, assistit pel Sr. Valentí Martí Catanyer,
secretari general adjunt del Consell General.
Actua com a secretari la Sra. Olga Forné Angrill,
conseller general de menys edat. Hi són
presents els membres següents:

Després de comprovar els membres assistents a
la reunió el Sr. President declara oberta la
sessió.
(Són les 12h)

M. I. Sra. Olga Adellach Coma
M. I. Sr. Miquel Alís Font
M. I. Sr. Miquel Àlvarez Marfany
M. I. Sr. Francesc Areny Casal
M. I. Sr. Josep Areny Fité
M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany
M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre
M. I. Sr. Pere Cervós Cardona
M. I. Sr. Jordi Daban Alsina
M. I. Sr. Josep Dallerès Codina
M. I. Sra. Olga Forné Angrill
M. I. Sr. Marc Forné Molné
M. I. Sr. Patrick García Ricart
M. I. Sr. Josep Garrallà Rossell
M. I. Sr. Marcel Llovera Massana
M. I. Sr. Esteve López Montanya
M. I. Sr. Antoni Martí Petit
M. I. Sr. Jordi Mas Torres
M. I. Sr. Daniel Mateu Melción
M. I. Sr. Joan Monegal Blasi

El M. I. Sr. President:
Abans de donar per oberta la sessió procedirem
a guardar un minut de silenci pel qui fou Enric
París Torres subsíndic general en la legislatura
1979-1981.
(Es guarda un minut de silenci)
Molt Il·lustres
Senyors,

Senyores,

Molt

Il·lustres

Tal com preveu el Reglament del Consell, em
correspon com a conseller general de més edat
de la parròquia de Canillo, l'alt honor de
presidir aquesta sessió constitutiva del Consell
General. Cosa que faig amb molta satisfacció.
Amb aquest acte d'avui, donem per oberta la
tercera legislatura de l'etapa constitucional. En
aquesta nova responsabilitat per uns, i
renovada per uns altres, tenim l'obligació de
treballar plegats per aconseguir el millor per al
nostre país, i pels nostres conciutadans que són,
en definitiva, els que han dipositat, en tots
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nosaltres, la seva confiança en tan alta
responsabilitat.
Aquesta nova legislatura, sens dubte, plantejarà
reptes que hauran de ser analitzats amb la
màxima cura i prudència.
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El M. I. Sr. President:

Estic segur que no estalviarem cap esforç per
aconseguir des de la serenitat i la honradesa el
millor per a Andorra.

Una vegada llegides les candidatures que s'han
presentat s'efectuarà una votació que serà,
segons preveu el Reglament del Consell
General: secreta per papereta.

La primera tasca que el Reglament del Consell
General ens encomana, és la d'elegir el síndic
general, el subsíndic general i els dos secretaris
de la Sindicatura.
Ens disposarem
elecció.
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Els Srs. consellers generals votaran seguin
l'ordre alfabètic, tal com han estat asseguts en
aquesta sala, s’aixecaran, passaran per davant
de la Presidència, recolliran el sobre, aniran al
despatx del síndic general, on trobaran les
paperetes, i tornaran a passar per dipositar el
seu vot a l'interior de l'urna. Abans, però, el Sr.
secretari mostrarà que l’urna estigui buida.

doncs, a efectuar aquesta

En primer lloc, procedirem, segons disposa el
Reglament del Consell General, a l'elecció del
síndic general i del subsíndic general, de
manera conjunta, per seguir, posteriorment,
amb l'elecció dels dos secretaris.

(El Sr. secretari general adjunt mostra l’urna)

A continuació, doncs, la Sra. Olga Forné Angrill,
conseller general de menys edat, procedirà a
donar lectura de les candidatures presentades
pels càrrecs de síndic general i de subsíndic
general.

Srs. consellers, si us plau, començant per ordre
alfabètic, Sra. Olga Adellach Coma.
(Es procedeix a la votació)
Una vegada que tots els consellers generals han
dipositat el seu vot, demanarem, doncs, a la Sra.
secretària que faci el recompte de vots.

La M. I. Sra. secretària:
D’acord amb el Decret de data 5 de març del
2001, publicat al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra, número 22 any 13, pel que es fan
públics els noms dels consellers generals elegits
en les eleccions al Consell General celebrades el
proppassat dia 4 de març del 2001,

La M. I. Sra. secretària:
El recompte de la votació és de 11 paperetes en
blanc, i 17 paperetes per la candidatura dels Srs.
Francesc Areny Casal, com a síndic general, i
Josep Àngel Mortés Pons, com a subsíndic .

D’acord amb el que disposa el capítol primer del
Reglament del Consell General, en el seu article
2, apartat segon,

El M. I. Sr. President:
Doncs, proclamo elegida la candidatura del Sr.
Francesc Areny Casal, com a síndic general, i
del Sr. Josep Àngel Mortés Pons, com a
subsíndic general.

D’acord amb el que disposa el capítol tercer,
secció segona del citat Reglament i
concretament els articles 20 i 21, els sotasignats
tenen a bé trametre a aquest M. I. Consell
General la candidatura següent:

(Se senten aplaudiments)
A continuació procedirem a l’elecció dels
secretaris de la Sindicatura, i demanaré a la Sra.
secretària que llegeixi el nom dels candidats que
s'hi han presentat.

Per a Síndic General, el Sr. Francesc Areny
Casal,
Per a Subsíndic General, el Sr. Josep Àngel
Mortés Pons.
Signat: Olga Adellach Coma, Daniel Mateu
Melción, Miquel Àlvarez Marfany, Josep Àngel
Mortés Pons, Francesc Areny Casal, Càndid
Naudi Mora, Josep Areny Fité, Sr. Marc Pintat
Forné, Pere Cervós Cardona, Emili Prats Grau,
Jordi Daban Alsina, Antoni Riberaygua
Sasplugas, Marc Forné Molné, Roc Rossell
Dolcet, Marcel Llovera Massana, Guillem
Valdés Alemany, Antoni Martí Petit.

La M. I. Sra. secretària:
D’acord amb el Decret de data 5 de març del
2001, publicat al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra, número 22 any 13, pel que es fan
públics els noms dels consellers generals elegits
en les eleccions al Consell General celebrades el
proppassat dia 4 de març del 2001,
D’acord amb el que disposa el capítol primer del
Reglament del Consell General, en el seu article
2, apartat segon,
D’acord amb el que disposa el capítol tercer,
secció segona del citat Reglament i
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Sessió Constitutiva del dia 27 de març del 2001

El M. I. Sr. President:

concretament els articles 20 i 21, els sotasignats
tenen a bé trametre a aquest M. I. Consell
General pel càrrec de secretari de la Sindicatura
la candidatura del Sr. Marcel Llovera Massana,
que firma acceptant-ho.

Doncs, proclamo elegida la candidatura del Sr.
Marcel Llovera Massana, com a secretari de la
Sindicatura, i del Sr. Esteve López Montanya,
com a secretari de la Sindicatura.

Firmen la candidatura: Olga Adellach Coma,
Daniel Mateu Melción, Miquel Àlvarez Marfany,
Josep Àngel Mortés Pons, Francesc Areny
Casal, Càndid Naudi Mora, Josep Areny Fité,
Sr. Marc Pintat Forné, Pere Cervós Cardona,
Emili Prats Grau, Jordi Daban Alsina, Antoni
Riberaygua Sasplugas, Marc Forné Molné, Roc
Rossell Dolcet, Marcel Llovera Massana,
Guillem Valdés Alemany, Antoni Martí Petit.

Havent-hi dos llocs a cobrir, aquests dos
consellers queden elegits secretaris de la
Sindicatura.
(Se senten aplaudiments)
Seguidament suspendrem la sessió 10 minuts
per posar-nos els abillaments tradicionals per
prendre el jurament del Sr. síndic.
Es suspèn la sessió.
(Són les 13h)

Els sotasignats, consellers generals electes,
presenten en temps i forma, segons les
disposicions de l'article 20 i següents del
Reglament del Consell General, la candidatura
del Sr. Esteve López Montanya pel càrrec de
secretari de la Sindicatura.

(El Sr. president es revesteix del gambeto i del
tricorni de conseller general i els Srs. síndics de
la capa i del bicorni propis del càrrec. La resta
de consellers generals també es revesteixen del
gambeto i del tricorni.)

Firmen la candidatura: Miquel Alís Font,
Jaume Bartumeu Cassany, Francesc Casals
Pantebre, Josep Dallerès Codina, Esteve López
Montanya, Francesc Rodriquez Rossa. Hi ha
acceptació del candidat.

El M. I. Sr. President:
Vós, Sr. Francesc Areny Casal, que heu estat
elegit síndic general, jureu o prometeu acatar la
Constitució?

El M. I. Sr. President:

El M. I. Sr. Francesc Areny:

Aquesta votació es farà en els mateixos termes
que l'elecció dels M. I. Srs. Síndic General i
Subsíndic General.

Sí, ho prometo.

Començarem, doncs, per ordre alfabètic i
passarem a recollir els sobres davant de la
Presidència, anirem a la sala del fons on
trobaran les paperetes, i dipositarem el vot a
l’urna.

El M. I. Sr. President:

Tornarem, doncs, a ensenyar l’urna
comprovar que aquesta estigui buida.

En aquest moment, en que acabeu de ser elegit
síndic general, és per a mi un honor i un motiu
de satisfacció poder-vos adreçar en nom de tots
els consellers generals, la nostra més sincera
felicitació.

Si així ho feu bon andorrà sereu.
(Se senten aplaudiments)
Molt Il·lustre Senyor Síndic General,

per

(El Sr. secretari general adjunt mostra l’urna)
Srs. consellers, si us plau, començant per ordre
alfabètic.

Acabem, amb aquest acte, de dipositar-vos, per
segona vegada consecutiva, la nostra total
confiança per exercir novament la màxima
representació del Consell General.

Sra. Olga Adellach Coma, si us plau.
(Es procedeix a la votació)
Demanarem, doncs, a la Sra. secretària que faci
el recompte de vots.

Puc dir que de ben segur seguireu
desenvolupant la vostra tasca amb renovada
il·lusió, i amb la voluntat necessària per
afrontar tots els nous reptes que es presentin
durant aquesta nova legislatura que avui
encetem.

La M. I. Sra. secretària:
El resultat de la votació és: 17 paperetes per la
candidatura del Sr. Marcel Llovera Massana; 6
paperetes per la candidatura del Sr. Esteve
López Montanya, i 5 paperetes en blanc.

4

Sessió Constitutiva del dia 27 de març del 2001

Núm. 1/2001

Diari Oficial del Consell General

El M. I. Sr. Síndic General:

No tinc cap dubte que la vostra experiència al
capdavant d'aquesta institució us servirà per
complir amb èxit la vostra funció.

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.

Ja des ara, em permeto M. I. Sr. Síndic General,
oferir-vos la nostra col·laboració i dedicació
necessària perquè pugueu dur a terme, de la
millor
manera
possible,
aquesta
alta
responsabilitat que us ha estat encomanada.

(Se senten aplaudiments)
Sra. Olga Adellach Coma, si us plau.
Vós, Sra. Olga Adellach Coma, que heu estat
elegida conseller general, jureu o prometeu
acatar la Constitució?

Ara, us prego que, tal com preveu el nostre
Reglament, vulgueu ocupar el lloc que us
correspon en aquesta Presidència.

La M. I. Sra. Olga Adellach:
Sí, ho juro.

El M. I. Sr. Síndic General:
Moltes Gràcies.

El M. I. Sr. Síndic General:

Sr. Josep Àngel Mortés Pons, si us plau.

Si així ho feu bona andorrana sereu. Per molts
anys.

Vós, Sr. Josep Àngel Mortés Pons, que heu estat
elegit subsíndic General, jureu o prometeu
acatar la Constitució?

(Se senten aplaudiments)
Sr. Miquel Alís Font, si us plau.

Ho prometo.

Vós, Sr. Miquel Alís Font, que heu estat elegit
conseller general, jureu o prometeu acatar la
Constitució?

El M. I. Sr. Síndic General:

El M. I. Sr. Miquel Alís:

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.

Sí, ho prometo.

(Se senten aplaudiments)

El M. I. Sr. Síndic General:

Si voleu venir a ocupar el vostre lloc.

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.

El M. I. Sr. Josep Àngel Mortés:

Sr. Marcel Llovera Massana, si us plau.
Vós, Sr. Marcel Llovera Massana, que heu estat
elegit secretari de la Sindicatura, jureu o
prometeu acatar la Constitució?

(Se senten aplaudiments)
Sr. Miquel Àlvarez Marfany, si us plau.
Vós, Sr. Miquel Àlvarez Marfany, que heu estat
elegit conseller general, jureu o prometeu acatar
la Constitució?

El M. I. Sr. Marcel Llovera :
Sí, ho prometo.

El M. I. Sr. Miquel Àlvarez:
El M. I. Sr. Síndic General:

Sí, ho juro.

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.

El M. I. Sr. Síndic General:

(Se senten aplaudiments)

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.

Sr. Esteve López Montanya, si us plau.
Vós, Sr. Esteve López Montanya, que heu estat
elegit secretari de la Sindicatura, jureu o
prometeu acatar la Constitució?

(Se senten aplaudiments)
Sr. Josep Areny Fité, si us plau.
Vós, Sr. Josep Areny Fité, que heu estat elegit
conseller general, jureu o prometeu acatar la
Constitució?

El M. I. Sr. Esteve López:
Sí, ho prometo.
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El M. I. Sr. Josep Areny:

Sessió Constitutiva del dia 27 de març del 2001

Vós, Sr. Jordi Daban Alsina, que heu estat elegit
conseller general, jureu o prometeu acatar la
Constitució?

Sí, ho juro, Sr. Síndic.
El M. I. Sr. Síndic General:

El M. I. Sr. Jordi Daban:

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.

Sí, ho juro.

(Se senten aplaudiments)

El M. I. Sr. Síndic General:

Sr. Jaume Bartumeu Cassany, si us plau.

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.

Vós, Sr. Jaume Bartumeu Cassany, que heu
estat elegit conseller general, jureu o prometeu
acatar la Constitució?

(Se senten aplaudiments)
Sr. Josep Dallerès Codina, si us plau.

El M. I. Sr. Jaume Bartumeu:

Vós, Sr. Josep Dallerès Codina, que heu estat
elegit conseller general, jureu o prometeu acatar
la Constitució?

Sí, ho prometo.
El M. I. Sr. Síndic General:

El M. I. Sr. Josep Dallerès:

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.

Sí, ho juro

(Se senten aplaudiments)

El M. I. Sr. Síndic General:

Sr. Francesc Casals Pantebre, si us plau.

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.

Vós, Sr. Francesc Casals Pantebre, que heu estat
elegit conseller general, jureu o prometeu acatar
la Constitució?

(Se senten aplaudiments)
Sra. Olga Forné Angrill, si us plau.

El M. I. Sr. Francesc Casals:

Vós, Sra. Olga Forné Angrill, que heu estat
elegida conseller general, jureu o prometeu
acatar la Constitució?

Sí, ho juro.
El M. I. Sr. Síndic General:

La M. I. Sra. Olga Forné:

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.

Sí, ho prometo.

(Se senten aplaudiments)

El M. I. Sr. Síndic General:

Sr. Pere Cervós Cardona, si us plau.

Si així ho feu bona andorrana sereu. Per molts
anys.

Vós, Sr. Pere Cervós Cardona, que heu estat
elegit conseller general, jureu o prometeu acatar
la Constitució?

(Se senten aplaudiments)
Sr. Marc Forné Molné, si us plau.

El M. I. Sr. Pere Cervós:

Vós, Sr. Marc Forné Molné, que heu estat elegit
conseller general, jureu o prometeu acatar la
Constitució?

Sí, ho juro.
El M. I. Sr. Síndic General:

El M. I. Sr. Marc Forné:

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.

Ho prometo, Sr. síndic.

(Se senten aplaudiments)

El M. I. Sr. Síndic General:

Sr. Jordi Daban Alzina, si us plau.

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.
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(Se senten aplaudiments)

El M. I. Sr. Síndic General:

Sr. Patrick García Ricart, si us plau.

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.

Vós, Sr. Patrick García Ricart, que heu estat
elegit conseller general, jureu o prometeu acatar
la Constitució?

(Se senten aplaudiments)
Sr. Daniel Mateu Melción, si us plau.

Ho prometo.

Vós, Sr. Daniel Mateu Melción, que heu estat
elegit conseller general, jureu o prometeu acatar
la Constitució?

El M. I. Sr. Síndic General:

El M. I. Sr. Daniel Mateu:

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.

Ho juro.

(Se senten aplaudiments)

El M. I. Sr. Síndic General:

Sr. Josep Garrallà Rossell, si us plau.

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.

El M. I. Sr. Patrick García:

Vós, Sr. Josep Garrallà Rossell, que heu estat
elegit conseller general, jureu o prometeu acatar
la Constitució?

(Se senten aplaudiments)
Sr. Joan Monegal Blasi, si us plau.

Ho prometo.

Vós, Sr. Joan Monegal Blasi, que heu estat
elegit conseller general, jureu o prometeu acatar
la Constitució?

El M. I. Sr. Síndic General:

El M. I. Sr. Joan Monegal:

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.

Sí, ho prometo.

(Se senten aplaudiments)

El M. I. Sr. Síndic General:

Sr. Antoni Martí Petit, si us plau.

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.

El M. I. Sr. Josep Garrallà:

Vós, Sr. Antoni Martí Petit, que heu estat elegit
conseller general, jureu o prometeu acatar la
Constitució?

(Se senten aplaudiments)
Sr. Càndid Naudi Mora, si us plau.

Ho prometo.

Vós, Sr. Càndid Naudi Mora, que heu estat
elegit conseller general, jureu o prometeu acatar
la Constitució?

El M. I. Sr. Síndic General:

El M. I. Sr. Càndid Naudi:

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts anys

Sí, ho juro.

El M. I. Sr. Antoni Martí:

(Se senten aplaudiments)
Sr. Jordi Mas Torres, si us plau.

El M. I. Sr. Síndic General:

Vós, Sr. Jordi Mas Torres, que heu estat elegit
conseller general, jureu o prometeu acatar la
Constitució?

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.
(Se senten aplaudiments)
Sr. Marc Pintat Forné, si us plau.

El M. I. Sr. Jordi Mas:

Vós, Sr. Marc Pintat Forné, que heu estat elegit
conseller general, jureu o prometeu acatar la
Constitució?

Sí, ho prometo.
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El M. I. Sr. Marc Pintat:

Sessió Constitutiva del dia 27 de març del 2001

Vós, Sr. Roc Rossell Dolcet, que heu estat elegit
conseller general, jureu o prometeu acatar la
Constitució?

Sí, ho juro.
El M. I. Sr. Síndic General:

El M. I. Sr. Roc Rossell:

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.

Sí, ho prometo.

(Se senten aplaudiments)

El M. I. Sr. Síndic General:

Sr. Emili Prats Grau, si us plau.

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.

Vós, Sr. Emili Prats Grau, que heu estat elegit
conseller general, jureu o prometeu acatar la
Constitució?

(Se senten aplaudiments)
Sr. Guillem Valdés Alemany, si us plau.

El M. I. Sr. Emili Prats:

Vós, Sr. Guillem Valdés Alemany, que heu estat
elegit conseller general, jureu o prometeu acatar
la Constitució?

Sí, ho juro.
El M. I. Sr. Síndic General:

El M. I. Sr. Guillem Valdés:

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.

Sí, ho prometo.

(Se senten aplaudiments)

El M. I. Sr. Síndic General:

Sr. Antoni Riberaygua Sasplugas, si us plau.

Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.

Vós, Sr. Antoni Riberaygua Sasplugas, que heu
estat elegit conseller general, jureu o prometeu
acatar la Constitució?

(Se senten aplaudiments)
Molt Il·lustres
Senyors,

El M. I. Sr. Antoni Riberaygua:

Senyores,

Molt

Il·lustres

És amb una real emoció que he escoltat les
paraules de felicitació que el Sr. Daniel Mateu,
en tant que president d'aquesta sessió
constitutiva, com a conseller de més edat de la
Parròquia de Canillo, ha tingut l'amabilitat de
pronunciar i vull, en primer lloc, manifestar-li,
en nom del Sr. Josep Àngel Mortés, que ha estat
elegit subsíndic general, dels Srs. Marcel
Llovera i Esteve López, que han estat elegits
secretaris de la Sindicatura, i en el meu propi, el
nostre més sincer agraïment per les mateixes.

Ho prometo.
El M. I. Sr. Síndic General:
Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.
(Se senten aplaudiments)
Sr. Francesc Rodríguez Rossa, si us plau.
Vós, Sr. Francesc Rodríguez Rossa, que heu
estat elegit conseller general, jureu o prometeu
acatar la Constitució?

També vull agrair la confiança que han
dipositat en nosaltres aquells que ens han donat
suport amb el seu vot i confirmar, una vegada
més, la nostra voluntat de ser els síndics de tots
i de treballar, juntament amb la resta de
membres de la Sindicatura, perquè aquesta
continuï sent aquell òrgan imparcial i equanim
on hi trobin ressò totes les inquietuds
representades en la Cambra i que, des d'aquesta
perspectiva, sàpigui impulsar de manera
dinàmica les diferents missions que ens són
encomanades.

El M. I. Sr. Francesc Rodríguez:
Ho prometo.
El M. I. Sr. Síndic General:
Si així ho feu bon andorrà sereu. Per molts
anys.
(Se senten aplaudiments)
Sr. Roc Rossell Dolcet, si us plau.

Abans de continuar, permeteu-me, però, que
tingui un breu record pels qui em van
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acompanyar en la passada legislatura. En
primer lloc, el Sr. Miquel Àlvarez, com a
subsíndic general, i els Srs. Enric Tarrado i Pere
Cervós, com a membres de la Sindicatura.
Moltes gràcies per la col·laboració i pel suport
que en tot moment van aportar.

Diari Oficial del Consell General

Per arribar-hi, crec que haurem de ser capaços
de trobar un nou punt de partida, des del qual
tots puguem avançar sense fer-nos greuge de
situacions anteriors que a uns o altres ens
poden haver contrariat. Haurem de redescobrir
el sentit veritable de la paraula consens i de
prendre consciència de la necessitat d'utilitzarla quan allò que està en joc és realment bàsic
per al futur d'Andorra i dels seus habitants.
Haurem, en definitiva, de continuar per la via
del diàleg obert i constructiu, i serà només a
través d'aquesta confrontació d'idees tant
enriquidora com necessària en una societat
democràtica, que arribarem al compromís que
el poble té el dret a exigir-nos quan el que tenim
al davant és un tema d'Estat.

Aquesta tercera legislatura des de l'adopció de
la Constitució que avui encetem, s'obre des de la
perspectiva de la consolidació del nou sistema
institucional. L'experiència viscuda durant els
darrers set anys, amb tres conteses electorals
efectuades sota el prisma de la nova composició
del Consell General, ens permet avui valorar de
manera positiva l'equilibri aconseguit amb
aquest model de representació. La ponderació
que aporta la presència de la població i del
territori en el moment de la presa de decisió és
evidentment positiva i dóna solidesa al sistema,
si tots els consellers entenem que més enllà de
la parròquia en la qual hem estat elegits el
projecte comú no pot ser altre que Andorra en
la seva globalitat.

Cregueu que, per la meva banda, em continuarà
guiant la motivació i la responsabilitat per a què
els síndics generals i la Sindicatura, siguin
aquells òrgans oberts que tots desitgem,
catalitzadors de les inquietuds de tots els
membres de la Cambra, propiciadors del diàleg
a tots els nivells, oberts a totes les idees i a tots
els suggeriments, i disposats a seguir treballant
per donar resposta a les expectatives de tots i
cadascun dels ciutadans que ens han honorat
dipositant en nosaltres la seva confiança.

Un altre element que es constata com a positiu
en aquesta evolució institucional, és la
consolidació de les forces polítiques en partits
estructurats d'àmbit nacional, fet que facilita no
solament el diàleg entre ells, sinó que també
clarifica la seva posició davant dels electors, els
quals poden decidir-se per les diferents opcions
amb un major coneixement de causa.
Vull també remarcar que segueix la tendència a
la renovació dins del Consell General, amb una
combinació equilibrada entre persones amb
experiència en el debat parlamentari i persones
que arriben als escons per primer cop, un fet
que, sens dubte, enriqueix les possibilitats de
debat i ajuda a incorporar noves dinàmiques al
si de la Cambra. Crec, doncs, que amb tots
aquests elements, tenim unes molt bones bases
per afrontar amb garanties els nous reptes que
se'ns plantegen.
De tots és sabut que Andorra té al damunt de la
taula qüestions importants, algunes d'elles diria
que fins i tot transcendents, no tant sols pel seu
futur immediat sinó també a més llarg termini.
Entre aquestes destaca, evidentment, la nostra
nova adequació amb Europa, amb les
conseqüències de tota mena que d'ella es
deriven. Davant d'aquest repte, haurem
d'utilitzar amb destresa les eines que tenim a les
mans, treure partit de les experiències viscudes,
i trobar un nou marc on conjugar les diferents
expectatives que uns i altres tenim.
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Senyores i senyors consellers generals, tots
plegats hi hem de posar el necessari de la nostra
part perquè Andorra segueixi avançant pels
camins del progrés i del benestar durant molts
anys.
Moltes gràcies a tots.
Visca Andorra!
(Se senten aplaudiments)
Moltes gràcies.
S’aixeca la sessió.
(Són les 13.30h)
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