Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 17/2011 - 6 pàgines
Sessió Tradicional de Sant Tomàs del dia 21 de desembre del 2011

El dia 21 de desembre del 2011, dimecres, 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 amb l'ordre
del dia que figura en el Butlletí del Consell General
núm. 57/2011, que és el següent:

M. I. Sra. Celine Mandicó Garcia
M. I. Sra. Meritxell Mateu Pi
M. I. Sr. Vicenç Mateu Zamora
M. I. Sr. Xavier Montané Atero
M. I. Sr. Pere Obiols Mogio
M. I. Sra. Patrícia Riberaygua Marme
M. I. Sr. David Ríos Rius
M. I. Sra. Sílvia Riva González
M. I. Sr. Martí Salvans Abetlla
M. I. Sr. Aleix Varela González
M. I. Sra. Meritxell Verdú Marquilló
També hi és present el M. I. Sr. Antoni Martí Petit,
Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs. Jordi
Cinca Mateos, Ministre de Finances i Funció
Pública; Jordi Alcobé Font, Ministre d’Economia i
Territori; Gilbert Saboya Sunyé, Ministre d’Afers
Exteriors; Marc Vila Amigó, Ministre de Justícia i
Interior; Cristina Rodríguez Galan, Ministra de Salut
i Benestar; Roser Suñé Pascuet, Ministra d’Educació
i Joventut; Francesc Camp Torres, Ministre de
Turisme i Medi Ambient, i Albert Esteve García,
Ministre de Cultura.

1. Informe de la delegació del Consell General al
Consell d'Europa.
2. Informe de la delegació del Consell General a la
Unió Interparlamentària.
Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels
M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Mònica Bonell
Tuset, Síndic General i Subsíndica General,
respectivament, s'ha procedit a comprovar la
presència dels membres, que ha quedat registrada
d'acord amb la relació següent:
M. I. Sra. Olga Adellach Coma
M. I. Sr. Miquel Aleix Areny
M. I. Sr. Pere Altimir Pintat
M. I. Sr. Daniel Armengol Bosch
M. I. Sr. Gerard Barcia Duedra
M. I. Sr. Josep Anton Bardina Pau
M. I. Sr. Ladislau Baró Solà
M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany
M. I. Sra. Roser Bastida Areny
M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset
M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot
M. I. Sra. Sílvia Calvó Armengol
M. I. Sr. Carles Enseñat Reig
M. I. Sra. Sofia Garrallà Tomàs
M. I. Sra. Olga Gelabert Fàbrega
M. I. Sra. Montserrat Gil Torné
M. I. Sra. Rosa Gili Casals
M. I. Sra. Mariona González Reolit

Assisteix també a la sessió el Sr. Valentí Martí
Castanyer, secretari general del Consell General.
(El M. I. Sr. David Rios Rius, secretari de la
Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les 12.05h)

1

Diari Oficial del Consell General

Núm. 17/2011

Sessió Tradicional de Sant Tomàs, 21 de desembre del 2011

Estrasburg a demanar que el Consell d’Europa fos,
cito: la “Casa comuna europea”. Val a dir que les
recents associacions a l’Assemblea Parlamentària del
Consell d’Europa dels parlaments dels països de l’arc
mediterrani tot just sortits de l’anomenada
primavera àrab com el Marroc o en vies de
normalització com el Consell Nacional Palestí,
mostren que es segueix tenint fe en aquests valors de
democràcia, de justícia i de defensa dels drets
humans.

El Sr. síndic general:
Sr. secretari si vol procedir a passar llista si us plau...
Bé, abans d’iniciar l’ordre del dia previst per aquesta
sessió, permeteu-me donar la benvinguda a les
diferents autoritats presents: als Srs. representants
del Coprínceps Francès i del Copríncep Episcopal, al
Sr. president del Consell Superior de la Justícia, al
Sr. president del Tribunal Constitucional, a les Sres.
I Srs. cònsols majors i menors.

Tal i com consta en l’informe anual, durant la sessió
del 2011, la qual debutà amb l’elecció, per segon any
consecutiu, del Sr. Mevlüt Çavusoglu com a
President de l’Assemblea Parlamentària, i que em
plau dir que vindrà a Andorra en visita oficial aquest
proper mes de gener, s’han dut a terme un ventall de
debats sobre temes diversos i d’actualitat, que han
donat lloc a l’elaboració de diferents resolucions i
recomanacions, instant als Estats membres del
Consell d’Europa a prendre les mesures necessàries
per tal de promoure la democràcia plural, la
protecció dels drets humans i l’imperi de la llei amb
la primacia de l’Estat de dret.

Bé, passem, doncs, al primer punt de l’ordre del dia.

1. Informe de la Delegació del Consell
General al Consell d'Europa.
Intervé la Sra. Meritxell Mateu Pi, presidenta de la
Delegació del Consell d’Europa.
La Sra. Meritxell Mateu:
Gràcies.
El passat mes de maig la delegació que tinc l'honor
de presidir va ser nomenada pel Consell General per
representar-lo davant l'Assemblea Parlamentària del
Consell d'Europa, rellevant així els membres de la
delegació de la legislatura passada. Abans de
procedir amb l’exposat, voldria agrair als nostres
antecessors el bon treball i la plena dedicació que
varen dur a terme durant tot el seu mandat.

Entre els temes més rellevants que s’han tractat, no
tan sols al Ple sinó també a les comissions de les
quals som partícips, esmentaré: les conseqüències
polítiques i humanitàries a Síria i a Líbia, les
activitats de l’Organització de Cooperació i
Desenvolupament Econòmiques (OCDE), durant el
període 2010-2011, les polítiques de prevenció en
matèria de salut en els estats membres del Consell
d’Europa, la protecció de les dones migrants en el
mercat laboral, la protecció dels infants en matèria
d’assetjament sexual, la situació a Tunísia o a
Ucraïna, les observacions de les eleccions a diferents
països com Tunísia, Marroc, Rússia o Kizigistan o la
necessitat d’enfortir els mecanismes per prevenir la
tortura.

Enguany, la delegació, que està integrada pels
consellers generals: Gerard Barcia Duedra, Josep
Anton Bardina Pau, Sílvia Eloïsa Bonet Perot i per
mi mateixa, ha assistit i ha participat activament en
les dues darreres sessions de l'Assemblea
Parlamentària del Consell d'Europa que han tingut
lloc a Estrasburg, a les reunions de les comissions en
les quals estem inscrits en qualitat de titulars i
suplents i des del passat mes de novembre al Bureau
d’aquesta Assemblea.

D’altra banda, permeteu-me, que faci menció del
procés de reforma en què es troba immersa aquesta
institució, una reforma liderada per l’actual secretari
general, el Sr. Thorbjorn Jagland i destinada a
retornar al Consell d’Europa tot el seu rol polític.

El Consell d’Europa permet l’adequació i el
desenvolupament dels valors fonamentals en tots els
seus Estats membres i, sobretot, a través de
l’Assemblea Parlamentària, permet crear un estat
d’opinió, de guia i de suport pels governs, per les
diferents administracions i fins i tot per a la societat
civil. Aquesta adequació porta els seus fruits ja que
crea les sinergies necessàries perquè tots els Estats
avancin d’una manera comuna en la defensa dels
drets i de les llibertats fonamentals. La prova més
fefaent és l’acompanyament que es fa a tots els països
que s’han adherit al Consell d’Europa arran de la
caiguda del mur el 1989, seguint el desig de Mijail
Gorbatxov quan era encara president del presídium
dels soviets quan el 6 de juliol del 1989 va anar a

Després d’una primera fase de racionalització
administrativa i de control de la despesa, s’està
promovent un apropament a la Unió Europea que ha
propiciat l’acceptació per part d’aquesta de finançar
les accions del Consell d’Europa com a part integrant
de la seva política de col·laboracions. També s’ha
iniciat una altra fase d’anàlisi i d’estudi de
l’estructura i dels programes propis de l’organisme.
Entre les prioritats fixades cal remarcar: l’adhesió de
la Unió Europea a la Convenció Europea de Drets
Humans i el seguiment de la conferència
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d’Interlaken, l’augment dels mitjans del Comissari
dels drets humans, l’examen de la idoneïtat de les
convencions i dels tractats del Consell d’Europa i la
consolidació i la coordinació dels mecanismes de
seguiment existents.
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tasca, la seva participació i la visibilitat que en donen
tant a dins com a fora de les nostres fronteres.
Finalment, no voldria concloure aquesta presentació
sense felicitar l’elecció, el passat mes de setembre, en
tant que un dels vicepresidents del Tribunal Europeu
de Drets Humans, del jutge andorrà Josep
Casadevall, fet que va ser lloat arreu i que posa en
relleu la vàlua de molts dels nostres conciutadans.

Alhora, l’Assemblea Parlamentària ha iniciat també
el seu propi procés de reforma amb l’objectiu de
potenciar la seva rellevància, eficàcia i visibilitat i
així reforçar la seva interacció amb els parlaments
nacionals.

Gràcies Sr. síndic.

En aquest sentit, i a fi que aquesta reforma entri en
vigor a partir del proper mes de gener, el Bureau de
l’Assemblea va designar una comissió ad hoc
encarregada d’analitzar la situació i de fer les
propostes per millorar l’eficiència de l’organització.

El Sr. síndic general:
Moltes gràcies.
Passem, doncs, al segon punt de l’ordre del dia.

2. Informe de la delegació del Consell
General a la Unió Interparlamentària.

Els tres principals eixos de canvi es van aprovar a la
reunió de la comissió permanent d’Edimburg el
novembre del 2011, i són: redefinir l’organització i el
procediment dels debats; reduir el número de
comissions, passant de 10 a 8 i potenciar un control
més exhaustiu, per part de l’Assemblea, del
seguiment dut a terme tant dels parlaments
nacionals com del Comitè de Ministres de les
proposicions i recomanacions aprovades.

Intervé la Sra. Mònica Bonell Tuset, subsíndica
general.
La Sra. Mònica Bonell:
Gràcies Sr. síndic.
El Consell General és membre de la Unió
Interparlamentària, més coneguda com a UIP, des de
l'any 1995, i aquesta legislatura ha continuat
participant als treballs d'aquesta organització,
integrada per gairebé tots els parlaments del món, en
concret 159, i dedicada a promocionar l’Estat de
dret, les institucions i els valors democràtics, a ajudar
els parlamentaris a donar a conèixer les necessitats
dels seus ciutadans i a aportar una dimensió
parlamentària als treballs d’organismes multilaterals,
com són, les Nacions Unides i l’Organització
Mundial del Comerç.

També m’agradaria assenyalar que del novembre del
2012 i fins al maig del 2013 Andorra assumirà, per
primera vegada, la presidència del Comitè de
Ministres que és l’òrgan executiu del Consell
d’Europa. I és grat recordar que el Principat assumirà
aquesta presidència divuit anys després, quasi dia per
dia, de la seva adhesió a aquest organisme pel qual
s’hi va lluitar tant. Ben segur que alguns consellers i
conselleres generals i membres del Govern presents
avui ho recorden.
Assumir la presidència del Consell d’Europa, és un
gran repte per Andorra essent necessària la
participació i la col·laboració per part de tothom.
Alhora, comporta també a nivell parlamentari com
són, entre altres, la presència ex officio de la
delegació andorrana dins del Bureau de l’Assemblea
durant aquests propers dos anys -com ja he
mencionat anteriorment-, així com l’organització per
part d’aquesta Cambra de dues reunions, a casa
nostra, a Andorra, una del Bureau i una de la
Comissió Permanent durant el mes de novembre del
2012, i que estic segura que amb l’ajuda de tots
plegats serà un èxit.

A l’inici de la legislatura, es va constituir el Comitè
Executiu Andorrà, òrgan del Consell General que
s’encarrega de tot el relatiu a la UIP. Aquest Comitè,
integrat, d’una banda, pels membres de Sindicatura, i
d’altra banda, per un representant de cada Grup
Parlamentari, en la seva primera reunió, va elegir: el
síndic general i les Sres. Meritxell Mateu i Mariona
González, com a membres del Consell al Consell
Director de la UIP; la Sra. Rosa Gili, representant
del Consell General a la Comissió Nacional
Andorrana per a la UNESCO, com a punt focal per
a les qüestions relatives a aquesta Organització de
Nacions Unides dedicada a l’Educació, la Ciència i la
Cultura; i a mi, com a punt focal per a les qüestions
relatives a la dona.

Permeteu-me esmentar que en aquests disset anys
s’ha dut i s’està duent a terme una important tasca
per part de les successives delegacions andorranes en
aquesta institució, i voldria mostrar el meu sincer
agraïment a tots els membres que l’han integrat i
l’integren per la seva dedicació, la seva acurada

Així mateix, aquest Comitè va acordar fer una
revisió del Reglament intern del Grup Nacional
Andorrà a la UIP, elaborat i aprovat l’any 1995, per
adequar-lo a les necessitats i pràctiques reals -procés
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reunions de la UIP i va autoritzar els desplaçaments
a realitzar.

Sessió Tradicional de Sant Tomàs, 21 de desembre del 2011

conscients de les dificultats econòmiques de molts
països, s’ha procedit a reduir les cotitzacions per a
l’any vinent. Si bé les cotitzacions dels parlaments
membres han baixat de mitjana, un 9 % respecte
l’any passat, la cotització del Consell General per al
2012 baixarà un 30 %. La nostra contribució serà de
12.000 francs suïssos, aproximadament 10.000 euros.

Enguany, seguint la màxima de reduir al màxim les
despeses -criteri que es tindrà en compte durant tota
la legislatura- s’han autoritzat només els
desplaçaments més indispensables, i s’ha acabat
portant a terme un desplaçament, en concret, el
passat mes d’octubre una delegació integrada per
dues persones, la Sra. Meritxell Mateu i jo mateixa,
va desplaçar-se fins a Berna per participar a la 125a
Assemblea, al 189è Consell Director i a les altres
reunions connexes que s’organitzaven.

Us convido a analitzar amb deteniment les
resolucions i els textos adoptats per la UIP en la seva
125a Assemblea i al seu 189è Consell Director, els
quals es poden consultar íntegrament en el lloc web
d’aquesta organització. Crec que és important tenir
presents i complir, dins de les nostres possibilitats, les
recomanacions que se'ns hi fan, i donar seguiment
als nostres compromisos. Els parlaments reforcem les
accions de la UIP i la seva legitimitat, i plegats
podem ajudar-nos a afrontar els problemes que es
viuen en l’actualitat, on tot és, cada cop, més
inestable, complex i dependent.

En aquestes reunions la delegació andorrana va
intervenir en el debat que va haver-hi al Consell
Director amb motiu de l’enquesta mundial sobre les
bones pràctiques en matèria de gènere i va informar
de l’alta presència de dones al parlament sense
l’existència de cap llei que ho hagi afavorit.

Agraeixo públicament la dedicació dels consellers
generals que formen part de delegacions
internacionals. Aquests fan una aportació molt
important a la projecció política d'Andorra fora de
les nostres fronteres, entre d'altres, recullen
informació, fan sentir la veu d’Andorra i estableixen
relacions parlamentàries que poden ser molt
necessàries per al treball de la nostra Cambra i per al
nostre país.

Es va adoptar una Resolució sobre la fam a Somàlia i
l’ajuda humanitària. La manca de seguretat dels
cooperants humanitaris és una realitat que està
posant en perill la continuïtat de l’acció de les
organitzacions humanitàries en moltes regions. S’ha
de continuar aportant ajuda humanitària però també
s’ha de treballar per reforçar l’estat de dret arreu per
contribuir al ple respecte de la sobirania i la
integritat territorial dels estats.

També agraeixo el suport rebut en els actes que
s’han celebrat des del Consell General, en el marc de
la UIP, amb motiu del Dia Internacional de la
Democràcia i el Dia Internacional per a l'Eliminació
de la Violència envers les Dones, els passats 15 de
setembre i 25 de novembre, respectivament.

Es va adoptar un pla estratègic per a la UIP per als
propers 5 anys; es va aprovar el pressupost per a
l’exercici 2012 així com un nou barem de
cotitzacions per aquest exercici; es va elegir el Sr.
Radi, parlamentari i antic president de la Cambra de
Representants del Marroc, com al seu nou president
per a un mandat de 3 anys; es va celebrar un debat
especial sobre la crisi financera i la reforma dels
mercats financers; es van adoptar resolucions sobre
els drets humans de parlamentaris de vint-i-dos
països. Ressaltar el cas d’una parlamentària islandesa
que per haver estat coproductora d’un vídeo difós
per Wikileaks on es veien soldats americans matant
civils des d’un helicòpter a Bagdad, ha estat portada
davant de la justícia pel Govern nordamericà i ha
vist vulnerats els seus drets a la confidencialitat i a la
llibertat d’expressió i la seva immunitat
parlamentària. Durant el procediment judicial
Twitter ha hagut de facilitar informació sobre el seu
compte i els seus missatges privats.

La violència envers les dones existeix i la seva
eradicació és un repte de tota la societat. El Consell
General any rere any renova el seu compromís en la
seva lluita. Reconèixer la igualtat en les relacions
entre les persones és fonamental per aconseguir una
societat justa i democràtica.
La democràcia i el sistema parlamentari no són
evidents sinó que són valors que necessiten ser
protegits, promoguts i defensats. Actualment, en una
etapa complexa i plena de grans incerteses, és més
que un bon moment per reflexionar sobre la
democràcia en general, i el funcionament del Consell
General, en particular. Adoptar noves vies per
comunicar-nos amb la població, reforçar la confiança
dels ciutadans envers els parlamentaris, participar
activament en els dossiers internacionals o millorar
la nostra comunicació amb la premsa i els altres
mitjans, poden ser algunes de les millores a proposar.

El Pressupost de la UIP per a l’exercici 2012 s’ha
disminuït un 10 % respecte a l’exercici anterior.
L’any vinent el pressupost serà de 12.593.700 francs
suïssos.
Així mateix, s’ha aprovat un nou barem de
cotitzacions basat en el de les Nacions Unides i,

Moltes gràcies Sr. síndic.
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estatuts de la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets
d'Autor i Drets Veïns del Principat d'Andorra.

Moltes gràcies.

Hem impulsat aquestes iniciatives amb el
denominador comú d’haver reduït els terminis
ordinaris que fixa el reglament, i dels que disposen
els consellers generals per examinar i sospesar
cadascuna de les propostes. És clar, com no podria
ser d’altra manera, que ho hem fet d’acord amb el
que permet el mateix Reglament.

Em permetran, un cop acabat l’ordre del dia i abans
d’aixecar la sessió, que els adreci unes paraules.
Ens trobem aquest any, en un any diferent... en un
any diferent perquè enguany hem vist com
s’interrompia una legislatura, en el sentit de no
finalitzar el mandat natural que fixa la Constitució i
hem vist renovar el Consell General, i en
conseqüència, també el Govern. Igualment s’ha
renovat aquest any mateix el Consell Superior de la
Justícia i també els comuns.

Ho hem fet per intentar donar resposta al més aviat
possible al neguit i a l’interès de la ciutadania, per
pal·liar i posar fre a la crisi en la que ens trobem. Ara
bé, tots hem de ser conscients que aquestes mesures
de reducció dels terminis només s’expliquen pel
moment particular que ens està tocant viure i que
han de tenir només un caràcter transitori i
excepcional.

No voldria deixar passar aquesta ocasió sense agrair
la feina dels cònsols i consellers de comú sortints.
Com sabeu, el Consell General es constituí el 28
d’abril; el cap de Govern fou escollit el dotze de
maig; el dia setze juraren els ministres. Ha calgut
doncs posar-se a treballar ben de pressa per endegar
les mesures i reformes que permetin que l’economia i
el benestar d’Andorra es recuperin ben aviat.

El Reglament del Consell General -la nostra
particular Constitució- preveu uns terminis
raonables perquè els consellers generals -tots els
consellers generals, tant els de l’oposició com els de
la majoria- disposin del temps necessari per analitzar
els temes i perquè compleixin la seva alta missió al
servei dels ciutadans i de l’interès general amb les
màximes garanties possibles. I tots hem de ser
conscients de la importància que això representa i
més en un sistema parlamentari.

A més, el context de crisi en el que ens trobem ens
convida a treballar segurament de manera diferent a
com seria el nostre desig.
Ens hem vist abocats a prendre decisions, cadascú en
el seu àmbit de competències que, a ben segur, no
prendríem si ens trobéssim en un altre moment i en
una altra situació.

Deia al començar que el 28 d’abril es va obrir la
legislatura. Des d’aleshores, s’han escolat encara no
vuit mesos. Vuit mesos només, i amb l’estiu pel mig,
vuit mesos però que hem viscut amb gran intensitat,
amb gran intensitat legislativa que és la nostra tasca
primera i principal.

A banda de la tramitació legislativa ordinària, durant
l’estiu en sessions extraordinàries i fora del període
de sessions, vam aprovar el Projecte de llei de
suplement de crèdit per finançar les despeses
derivades de l’aplicació de l’article 86.2 f) de la Llei
de la seguretat social; també vam aprovar el Projecte
de llei de modificació de la Llei general d'ordenació
del territori i urbanisme i també el Projecte de llei de
modificació de la Llei 92/2010 d'horaris comercials i
de dret al descans setmanal en diumenge per a les
persones que treballen en el comerç.

Però també amb una gran activitat quant a la posada
en marxa de les noves instal·lacions: hem estrenat el
nou hemicicle en la sessió d’investidura del Sr. cap
de Govern.
Es diria que estem encara en el període de rodatge de
les noves dependències. Tots anem aprenent poc a
poc com conduir-nos en el nou edifici.

El passat dia 1 de desembre vàrem aprovar
modificacions de la Llei 95/2010, del 29 de
desembre, de l'impost sobre societats; també de
modificació de la Llei 94/2010, del 29 de desembre,
de l'impost de la renda dels no-residents fiscals i
també de modificació de la Llei 96/2010, del 29 de
desembre, de l'impost de la renda de les activitats
econòmiques.

També hem viscut aquests primers mesos amb gran
intensitat quant a reordenació i optimització dels
espais disponibles: de les quatre plantes inicialment
concebudes pels grups parlamentaris hem decidit
d’ocupar-ne únicament dues, una per la majoria i
una per l’oposició, per aquesta legislatura i per les
futures amb independència del número de consellers
i de grups.

El proppassat 15 de desembre -dijous passat-, vam
també aprovar el Projecte de llei de modificació de la
Llei d’arrendaments de finques urbanes.

Gràcies a això hem pogut encabir tots els organismes
dependents del Consell General en els nous espais.
L’Agència de Protecció de Dades, el Raonador del
Ciutadà -que ja estaven previstos per l’anterior
Sindicatura- però també el Tribunal de Comptes que

En breu, també es sotmetrà a la consideració
d’aquesta Cambra, entre altres, el Projecte de llei de
pressupost per a l’exercici del 2012, i també dels
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allibera així els antics despatxos de Sindicatura per
ubicar-hi, d’acord amb la seva alta dignitat, el
Tribunal Constitucional.

Sessió Tradicional de Sant Tomàs, 21 de desembre del 2011

institucions i de les persones: Govern, Justícia,
Consell. Les unes amb les altres, amb generositat,
obertura d’esperit i sense prejudicis o comptes
pendents.

Les plantes així alliberades permetran, a més,
l’immediat trasllat d’organismes com el Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra -el BOPA- o la
Unitat d’Intel·ligència Financera.

Senyors consellers, autoritats, us desitjo de tot cor el
millor a tots vosaltres i a les vostres famílies i també,
és clar, a tots els ciutadans.

Tots aquests organismes estaven fins avui de lloguer.
L’estalvi econòmic que s’aconsegueix amb aquests
trasllats supera els 81.000 euros anuals.

A tots, molt bon Nadal!
(Se senten aplaudiments)
Abans d’aixecar la sessió voldria recordar que hem
de fer la tradicional fotografia a les escales.

Des del respecte més estricte vers la separació de
poders, val a dir que la concepció arquitectònica del
nou edifici, amb dos accessos independents, -un per
dalt, des de la plaça del Consell, i un altre gairebé a
punt, des de la futura plaça del Comú d’Andorra la
Vella que dóna al carrer Prat de la Creu-, permet
una utilització de l’edifici diferenciada i eficient.

S’aixeca la sessió.
(Són les 12.37h)

Finalment, hem volgut, al llarg d’aquests mesos,
obrir la nova seu del Consell a la ciutadania, per ferne un lloc excepcional per acollir conferències,
exposicions, presentacions de llibres. També n’hem
impulsat les visites, des dels més joves als més grans.
Es tracta de fer, perquè ha de ser així i no pot ser
d’altra manera, que tota la ciutadania vegi el Consell
com casa seva, que ho és, com la casa de tots.
Hem fet feina durant aquests mesos, però malgrat
això, és una evidència que és molt més gran la que
ens queda per fer.
Permeteu-me recordar-vos el que ja sabeu: que tots,
des del primer a l’últim, som aquí únicament de pas,
i ho dic en primera persona. Avui hi som, i un dia,
en el futur, ja no hi serem, i uns altres ocuparan el
nostre lloc amb renovades il·lusions i esperances.
Mentrestant, estem aquí no per servir-nos a nosaltres
mateixos o al nostre jo, sinó per servir la societat i els
ciutadans. Permeteu també recordar-vos, -de
recordar-nos-, que tots som persones les unes iguals
que les altres, amb independència de nom o càrrec, i
tenim una dignitat; i tots, em sembla, cadascú des de
les seves idees, i d’acord amb les atribucions i
competències del seu lloc, estem aquí per treballar
pel futur d’Andorra i per fer avançar les coses.
Crec que és el meu deure de convidar de nou a
tothom a defugir els personalismes i l’enfrontament
estèril, els cops baixos, el joc brut; a escoltar i
respectar l’altre, a admetre que un no ho sap tot, que
els altres no destorben i potser tenen molt a dir, a
debatre idees i projectes, a parlar clarament i sense
doble jocs i a assumir les responsabilitats pròpies.
Estem en una situació complicada però ens en
sortirem; això sí, la tasca és tan feixuga i el repte tan
important que ens cal la col·laboració lleial de tots,
de les persones i de les institucions, de les
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