Jurament del Cap de Govern
-paraules del Cap de Govern, MI Sr Antoni Martí PetitCasa de la Vall, 1 d’abril del 2015
Molt Il·lustres Senyors Síndics,
Molt Il·lustres senyores conselleres i senyors consellers generals,
Distingides autoritats,
Senyores i Senyors,
La votació d’ahir al vespre que em va investir Cap de Govern és l’elecció, no només de la
persona que us parla, sinó de tot un equip de persones i –sobretot- d’un projecte polític.
Un projecte que té per objectiu posar les bases d’un país que doni oportunitats i
perspectives de futur a tots els seus ciutadans.
A l’emoció natural d’haver estat investit Cap de Govern s’hi afegeix avui la satisfacció per la
continuïtat d’un projecte de país en el qual hi té cabuda tothom. També la satisfacció de
veure recompensats els molts esforços que hem fet durant els darrers quatre anys: des del
Govern, des del Consell General i des de totes les institucions en què el nostre projecte
polític ha tingut responsabilitats.
Em sento avui dipositari del llegat d’aquells que m’han precedit en el càrrec. I també de
totes les generacions d’andorrans que durant segles s’han assegut als escons del Consell
General. Un llegat que comparteixo amb les conselleres i els consellers i amb els futurs
membres del Govern.
Avui que estem tots aquí reunits, a Casa de la Vall, és una bona oportunitat per mirar les
coses amb la perspectiva que ens dóna la nostra història com a poble. Situacions que avui
ens poden semblar dures i difícils de superar seran, amb el temps, un episodi més de la
nostra història mil·lenària.
Com a país, fa anys que hem pres la decisió col·lectiva de participar d’un món global, tot
conservant el nostre caràcter i la nostra essència. Perquè no és contradictori, sinó ben al
contrari: Participar de la globalitat només té sentit des de la identitat pròpia; i avui la millor
manera de preservar aquesta identitat és fer-la dinàmica i oberta a la globalitat.

Els andorrans som un poble obert, tolerant i que no té por dels canvis. Perquè n’hem
viscut molts al llarg de la nostra història. I ens hi hem sabut adaptar. Hem vist com el món
canviava i com Andorra canviava amb el món. I no per això hem deixat de ser un país
pacífic, neutral, respectuós amb els drets dels ciutadans, terra d’acollida i de progrés,
exemple d’estabilitat institucional i de parlamentarisme.
Avui sortirem d’aquesta Casa de la Vall: jo com a Cap de Govern, altres com a consellers,
com a síndics, com a futurs ministres... I no ens esperaran a fora cotxes oficials, ni
aparatosos dispositius de seguretat, ni zones vetades a l’entrada dels ciutadans. No.
Caminarem entre la gent, perquè som aquesta gent. Gent normal i treballadora que ha fet
d’aquesta terra un gran país.
La meva promesa avui és un compromís amb un programa de govern i amb un projecte
polític. És un compromís amb la ciutadania. I és també un compromís amb mi mateix: per
seguir sent sempre part d’aquesta gent normal de què parlava fa un instant.
Els meus primers passos en el món de la política els vaig fer de la mà del meu pare, Dot
Martí. Ell em va ensenyar a no perdre mai de vista que una societat no és altra cosa que un
conjunt de persones: de persones amb els seus problemes, amb els seus projectes, amb les
seves esperances, amb els seus defectes i amb les seves virtuts. Darrere de cada llei, de cada
reglament i de cada decisió, hi ha persones concretes, amb noms i cognoms.
La grandesa de ser un país petit és aquesta: no perdre mai aquesta proximitat entre el poble
i aquells que –momentàniament- tenim la responsabilitat de gestionar els afers públics.
Avui el meu compromís és conservar aquesta grandesa. Conservar totes les virtuts –que
són moltes- del Principat d’Andorra. I seguir treballant de manera incansable per construir
entre tots un futur de prosperitat i de justícia per a aquesta terra i la seva gent.
Moltes gràcies.

