
 

DISCURS DE LA SÍNDICA GENERAL 
 

 

Bon dia a tothom. 

Voldria, en primer lloc, donar-vos la benvinguda al Consell General. 

Abans de començar amb el treball programat, demanaria que ens aixequéssim 
per fer un minut de silenci en memòria de les víctimes de la Covid-19. 

(Es guarda 1 minut de silenci) 

 

Moltes gràcies. 

Estem molt contents de tenir l’oportunitat d’acollir-vos avui a la seu del Consell 
General. De fet, com bé sabeu, aquesta sessió s’hauria d’haver celebrat durant el 
mes de març, com en principi estava prevista, però degut a la crisi sanitària 
causada per la pandèmia de la Covid-19, vam haver de posposar-la. 

I és gràcies a la dedicació, entrega i esforç de molta gent de diferents àmbits 
laborals, així com a l’exemplar comportament cívic que ha mostrat la ciutadania 
d’Andorra, que tenim la possibilitat de reunir-nos en aquesta sala a dia d’avui i de 
reprendre la tasca que vau encetar en els vostres respectius centres escolars i 
que, posteriorment, es va concretar en un treball en comissions, on hi vau 
participar en tant que joves parlamentaris. 

Senyores i senyors consellers generals, 

Permeteu-me unes paraules abans de començar amb la sessió. 

Durant aquest període de temps de crisi sanitària, econòmica i social que ens ha 
tocat viure, la societat andorrana - de la que vosaltres sou una part essencial – ha 
hagut d’adaptar-se als nous canvis i reptes que ha suposat la lluita contra el 
coronavirus. Canvis que han desdibuixat la realitat a la que fins ara estàvem 
acostumats, i que ens han obligat a adoptar unes noves maneres de fer per així 
garantir el benestar de totes i tots els nostres conciutadans. 



 

 

Tanmateix, la vida no s’atura. Ha de continuar. Hem de treballar conjuntament 
per a que les noves generacions gaudeixin d’un futur més esperançador i menys 
condicionat per alarmes sanitàries com la que, malauradament, hem conegut. 

El nostre treball com a parlamentaris, i el vostre treball avui aquí com a joves 
consellers generals, és el de prestar un servei públic imprescindible pel nostre 
país com és el de legislar, és a dir, fer i establir lleis que regulin situacions i 
circumstàncies amb la finalitat d’emparar la ciutadania. 

És per aquesta raó que el Consell General ha continuat treballant durant aquesta 
crisi, legislant i col·laborant amb les diferents autoritats andorranes amb la 
voluntat de pal·liar, en la mesura del possible, les caòtiques situacions originades 
per la Covid-19. 

Avui, el que heu estat treballant en comissió serà exposat, debatut i aprovat o no 
en sessió plenària, tal com succeeix amb el treball parlamentari que realitzem 
aquí al Consell General. 

Us emplaço a debatre i a defensar les vostres idees, sempre en bé de l’interès 
general i en benefici de la societat andorrana. 

Que el treball que aquí dugueu a terme es tradueixi en una grata experiència per 
a vosaltres i us desitjo molts encerts en la vostra vida. 

Dit això passaré a obrir formalment la sessió. 

 

 


