Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 21/2019 – 6 pàgines
Sessió Tradicional de Sant Tomàs del dia 20 de desembre del 2019

El dia 20 de desembre del 2019, divendres, es
reuneix a la Casa de la Vall, el M. I. Consell
General, en sessió ordinària 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. 88/2019, que és el següent:

M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells
M. I. Sr. Roger Padreny Carmona
M. I. Sra. Meritxell Palmitjavila Naudí
M. I. Sr. Josep Pintat Forné
M. I. Sr. Joan Carles Ramos Reboredo
M. I. Sra. Núria Rossell Jordana
M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez
M. I. Sr. Carles Sánchez Rodríguez
M. I. Sra. Roser Suñé Pascuet
M. I. Sra. Susanna Vela Palomares
També hi és present el M. I. Sr. Xavier Espot
Zamora, Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs.
Jordi Gallardo Fernàndez, ministre de Presidència,
Economia i Empresa; Èric Jover Comas, ministre de
Finances i Portaveu; Maria Ubach Font, ministra
d’Afers Exteriors; Josep Maria Rossell Pons, ministre
de Justícia i Interior; Jordi Torres Falcó, ministre
d’Ordenament Territorial; Víctor Filloy Franco,
ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut; Sílvia
Calvó Armengol, ministra de Medi Ambient,
Agricultura i Sostenibilitat; Verònica Canals Riba,
ministra de Turisme; Joan Martínez Benazet,
ministre de Salut; Ester Vilarrubla Escales, ministra
d’Educació i Ensenyament Superior; Sílvia Riva
González, ministra de Cultura i Esports i Judith
Pallarés Cortés, ministra de Funció Pública i
Simplificació Administrativa.

1- Informe de la delegació del Consell General a
l’Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa.
2- Informe de la delegació del Consell General a la
Unió Interparlamentària.
Un cop oberta la sessió, sota la presidència de les
M. I. Sres. Roser Suñé Pascuet i Meritxell
Palmitjavila Naudí, Síndica 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. Sr. Oliver Alís Salguero
M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset
M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny
M. I. Sra. Alexandra Codina Tort
M. I. Sra. Bernadeta Coma González
M. I. Sr. Ferran Costa Marimon
M. I. Sr. Carles Enseñat Reig
M. I. Sr. Raul Ferré Bonet
M. I. Sra. Sílvia Ferrer Ghiringhelli
M. I. Sr. Jordi Font Mariné
M. I. Sr. Pere López Agràs
M. I. Sra. Eva López Herrero
M. I. Sr. Marc Magallon Font
M. I. Sra. Maria Martisella González
M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo
M. I. Sra. Ester Molné Soldevila
M. I. Sr. David Montané Amador
M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud

Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa
Besolí, secretari general del Consell General.
(La M. I. Sra. Sílvia Ferrer Ghiringhelli, secretària de
la Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les 12.02h)
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La Sra. síndica general:

d'Europa (APCE) que han tingut lloc a Estrasburg,
així com en les reunions de les comissions i
subcomissions on estem inscrits en qualitat de
titulars i suplents.

Bon dia a tothom.
Abans d’iniciar amb l’ordre del dia previst per la
sessió, permeteu-me d’adreçar una cordial salutació a
les diferents autoritats presents. Als Srs.
representants dels Coprínceps, al Sr. president del
Consell Superior de la Justícia, al Sr. president del
Tribunal Constitucional, als Srs. i a les Sres. cònsols i
també a la resta d’autoritats.

Tal i com consta a l’informe anyal que s’ha elaborat i
que se us ha tramès, durant la sessió del 2019 s’han
dut a terme un ventall de debats sobre diversos
temes d’actualitat que han donat lloc a l’elaboració
de diferents resolucions i recomanacions.
Un dels debats que més interès va suscitar entre els
parlamentaris va ser el debat sobre “Renforcer le
processus décisionnel de l'Assemblée parlementaire
concernant les pouvoirs et le vote”. Amb l’aprovació
d’aquest informe l’APCE va decidir que els seus
membres «no poden ser privats del dret de vot, del
dret de paraula ni del dret d’estar representats a
l’Assemblea, i que l’exercici d’aquests drets no pot
ser suspès, en el context d’una contestació o d’un
reexamen dels poders» i que cal «assegurar el
respecte del dret i de l’obligació dels Estats membres
d’estar representats i de participar tant a l’APCE
com al Comitè de Ministres del Consell d'Europa».
Evocant el «context excepcional» d’una decisió
presa recentment pel Comitè de Ministres,
l’Assemblea també va decidir convidar als
parlaments dels Estats membres del Consell d’Europa
«que no estan representats per una delegació a
l’Assemblea», a presentar els seus poders en el
corrent de la sessió ordinària del mes de juny, tenint
en compte que, normalment, els poders només
poden ser presentats a l’obertura de la sessió
ordinària de gener. Aprovant-se aquest informe s’ha
permès a la Federació de Rússia d’estar representada
novament per una delegació parlamentària a l’APCE
després dels esdeveniments que van tenir lloc amb el
“Conflicte de Crimea” i que van portar a la seva
suspensió. Cal recordar que, a l’abril del 2014,
l’APCE va declarar que l’annexió de Crimea per
Rússia era “contrària a l’Estatut del Consell
d’Europa” i per consegüent va decidir de suspendre
el dret de vot de la delegació de la Federació de
Rússia així com el dret de ser representats en les
instàncies dirigents de l’Assemblea, com són el
Bureau i el Comitè de Presidents, i el dret a
participar a les missions d’observació electorals.

Sigueu benvinguts amb tots nosaltres.
Passem doncs al primer punt de l’ordre del dia.

1- Informe de la delegació del Consell
General a l’Assemblea Parlamentària del
Consell d'Europa.
Intervé la Sra. Mònica Bonell Tuset, presidenta de
la delegació.
La Sra. Mònica Bonell:
Gràcies Sra. síndica,
Andorra forma part del Consell d’Europa des del
novembre de 1994 i, des d’ençà, la delegació
parlamentària designada pel Consell General, per a
cada legislatura, ha treballat i continua treballant per
promoure i defensar, tant a nivell nacional com
internacional, els objectius que defensa aquesta
institució.
L’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa
(APCE) acull una pluralitat de parlamentaris elegits
democràticament i que són designats pels seus
respectius parlaments nacionals per a formar part
d’una delegació composada per membres titulars i
per membres suplents.
El passat dia 4 de juny, el Consell General va
nomenar als membres que formarien part d’aquesta
delegació que, com ja s’ha anat mencionant en les
diferents sessions del Consell de Sant Tomàs, està
formada per 4 consellers generals, dos titulars i dos
suplents. Així doncs, la delegació va quedar
constituïda pel Sr. Pere López Agràs, per la Sra. Eva
López Herrero, pel Sr. Josep Majoral Obiols i per mi
mateixa. Arran de la renúncia al càrrec de conseller
general per part del Sr. Josep Majoral Obiols,
efectuada el dia 28 de novembre per concórrer com a
candidat a les eleccions comunals del dia 15 de
desembre, es va procedir al nomenament del
membre suplent de la delegació el dia 28 de
novembre, essent designat el Sr. Oliver Alis
Salguero.

Entre els aspectes més destacats d’aquest període de
sessions destaca l’elecció del Secretari General del
Consell d’Europa, resultant elegida per majoria
absoluta en primera votació, la Sra. Marija
Pejčinović Burić (Croàcia). També va tenir lloc la
tercera cerimònia d’entrega de la setena edició dels
“Prix des droits de l’homme Václav Havel”, premi
que recompensa les accions dutes a terme per la
societat civil en la defensa dels drets humans, i que
aquesta edició ha premiat conjuntament a la

Seguint la dinàmica ja emprada en les darreres
legislatures, la delegació ha assistit i ha participat en
les sessions de l'Assemblea Parlamentària del Consell
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“Iniciativa dels joves pels drets humans”, entitat que
promou la reconciliació mitjançant l’establiment de
vincles entre els joves dels Balcans, pertanyents a
diferents grups ètnics, regions i països, i al Sr. Ilham
Tohti, un intel·lectual uigur de renom públic a la
Xina, que actualment es troba a la presó, i que ha
treballat per a millorar la situació de la minoria uigur
i per a promoure el diàleg interètnic i la comprensió
a la Xina.
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de la implementació dels Objectius de
desenvolupament sostenible per part dels nostres
respectius governs, assegurant-se que els textos
legislatius i el treball parlamentari respectin i siguin
coherents amb els requeriments de l'Agenda 2030.”
Aquestes conferències vénen celebrant-se des de fa
més de 25 anys, amb una periodicitat bianual, i
tenen com a finalitat compartir informació i
experiències així com sensibilitzar als parlaments
nacionals sobre els problemes que afecten Europa,
especialment en l’àmbit de la democràcia
representativa.

A banda d’això, una cerimònia commemorativa amb
motiu de la celebració del 70è aniversari del Consell
d'Europa, i a la que van assistir els membres de la
delegació andorrana, va comptar amb la presència de
reconegudes personalitats com el Sr. Emmanuel
Macron, President de França i Copríncep d’Andorra,
el Sr. António Guterres, Secretari General de les
Nacions Unides, el Sr. Felipe González, ex-President
d’Espanya i President de la Fundació Felipe
González, el Sr. Roland Ries, alcalde d’Estrasburg, la
Sra. Marija Pejčinović Burić, Secretària General del
Consell d’Europa, la Sra. Liliane Maury Pasquier,
Presidenta de l’Assemblea Parlamentària del Consell
d’Europa, el Sr. Linos-Alexandre Sicilianos,
President del Tribunal Europeu dels Drets Humans, i
el Sr. Luca Parmitano, Astronauta - ESA,
Comandant de l’Expedició 61 de la Estació espacial
internacional.

No voldria finalitzar aquesta breu presentació sense
agrair i destacar la feina feta pels secretaris i tècnics
del Consell General i els membres de la delegació per
la defensa dels valors que promou el Consell
d’Europa; valors que formen part de la nostra cultura
i que el Consell General fomenta en les diferents
institucions supranacionals a on es troba representat.
Moltes gràcies Sra. síndica.
La Sra. síndica general:
Moltes gràcies Sra. Bonell.
Passem al segon punt de l’ordre del dia.

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

D’altra banda, voldria felicitar en nom de la
delegació, que tinc l’honor de presidir, a les joves
estudiants del Lycée Comte de Foix, Chiara
Briantais, Manon Desert i Amélia Drogue, per ser les
guanyadores del concurs de redacció “Imaginar
l’Europeu(a) del futur”, promogut pel Consell
d’Europa amb motiu de la celebració del seu 70è
aniversari. És gràcies als nostres joves i a la seva
implicació en els aspectes que preocupen a la
societat que el nostre país esdevindrà, i d’això n’estic
ben segura, un referent a Europa en la defensa dels
drets humans i en la salvaguarda de la democràcia
pluralista.

Intervé la Sra. Meritxell Palmitjavila Naudí,
subsíndica general.
La Sra. subsíndica general:
En nom de la delegació del Consell General a la
Unió Interparlamentària, la UIP, em plau presentarvos l'informe que rendeix compte de les qüestions
tractades i les decisions preses en el decurs d’aquest
primer any de legislatura.
La UIP és una associació que aplega gairebé tots els
parlaments nacionals del món, en l’actualitat la
integren 179 parlaments. Va néixer, fa 130 anys,
amb l’objectiu de promoure la pau i la democràcia a
través del diàleg polític.

Arribat a aquest punt m’agradaria fer esment d’un
esdeveniment
organitzat
per
l'Assemblea
Parlamentària del Consell d'Europa com ha estat la
Conferència Europea de Presidentes i Presidents de
Parlaments:

En una època on s’estan donant greus violacions del
dret internacional i s’està atacant el sistema
multilateral, la UIP està treballant per ajudar els
parlaments a trobar millors i més eficaços
mecanismes de cooperació parlamentària.

La Conferència Europea de Presidentes i Presidents
de Parlaments, organitzada per l’Assemblea
Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), va
tenir lloc a Estrasburg durant el mes d’octubre. En
aquesta conferència va participar la síndica general
presentant un discurs durant el debat sobre “Mise en
oeuvre du Programme 2030 de l’ONU et de ses
objectifs de développement durable: contribution des
parlements”, fent menció de la importància, i cito,
“...els parlamentaris han de fer el control i seguiment

El Consell General és membre de la UIP des de l'any
1995 i aquesta legislatura hem volgut continuar
participant en els seus treballs però alhora limitant
els nostres desplaçaments a aquelles reunions
d’especial interès per al país.
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En total tres han estat els desplaçaments efectuats
aquest any 2019 que s’acaba:

possibles transformacions que aquest generi. En
temps d’alertes científiques i forts moviments a casa
nostra i arreu, que exigeixen un canvi global en favor
de la sostenibilitat del planeta, és el nostre deure
seguir prenent decisions valentes i necessàries, que es
concretin en accions precises.

El primer: a Belgrad, del 13 al 17 d’octubre, per
prendre part a la 141 Assemblea de la UIP.
El segon: a Ginebra, el 23 d’octubre, per formar part
de la delegació andorrana encarregada de presentar
el 4t informe d’Andorra al Comitè per a l’eliminació
de la discriminació envers les dones.

No més lluny d’ahir el Copríncep Episcopal així com
el Copríncep Francès durant la seva visita a Andorra
ens ho recordaven. Per aquesta raó, la nostra
delegació a la UIP ha participat a la reunió
parlamentària organitzada amb motiu de la COP25 a
Madrid, i el nostre comitè executiu ha acordat
analitzar el Pla d’acció parlamentari sobre el canvi
climàtic, elaborat per la UIP, un Pla on es fixen
objectius i mesures a emprendre a mig i llarg termini
en matèria de canvi climàtic i desenvolupament
sostenible.

I el tercer: a Madrid, el passat dia 10 d’aquest mes,
per assistir a la reunió parlamentària celebrada amb
motiu de la COP25 al parlament espanyol.
Pel que fa a les resolucions adoptades les podeu
consultar íntegrament en el lloc web de la UIP i en
l’informe que la delegació us ha tramès per correu
electrònic. Nosaltres, avui, destacarem algunes de les
recomanacions incloses en aquestes resolucions,
recomanacions que s’han adreçat directament als
parlaments, en concret:

Creiem en la utilitat de la nostra participació en les
reunions interparlamentàries en tant que aquestes
són un espai que afavoreix el diàleg polític i la
diplomàcia parlamentària. L’intercanvi de punts de
vista i de maneres de fer amb parlamentaris d’altres
països afavoreix la comprensió mútua i la detecció
d’àmbits d’interès comú on actuar conjuntament. Els
parlaments hem de ser conscients del nostre paper
en la mobilització de la voluntat política.

-La recomanació d’organitzar debats parlamentaris
sobre els tractats i els convenis en negociació a nivell
governamental per garantir una anàlisi parlamentària
aprofundida.
-La recomanació de tractar l’emergència climàtica
als parlaments, així com la demanda d’exhortar els
governs per a què tinguin un paper important en la
implementació de mesures de lluita contra el canvi
climàtic, per a què portin a terme accions de
sensibilització sobre les seves causes i efectes i
promoguin activament l’adopció d’estils de vida i
modes de consum i producció sostenibles.

I acabo la meva presentació, agraint públicament la
dedicació i la feina dels consellers generals que han
integrat, amb mi, les delegacions andorranes a la
UIP: Bernadeta Coma, Ferran Costa, Maria
Martisella, Joaquim Miró, Carles Naudi, Roser Suñé
i les secretàries de la delegació.

-La proposta de renovar oficialment, amb motiu del
30è aniversari del Conveni de Nacions Unides
relatiu al drets dels infants, el compromís de complir
plenament amb les seves disposicions i les dels seus
Protocols facultatius.

Agraint també la col·laboració del Govern per haver
inclòs a parlamentaris en la delegació encarregada de
presentar el quart informe d’Andorra al Comitè de la
CEDAW, i en la delegació nacional a la COP25.
Amb aquestes accions hem donat compliment a
demandes insistents de la UIP i hem donat exemple.

- La recomanació d’ajudar els infants a conèixer els
seus drets i els Objectius del Desenvolupament
Sostenible.

I agraint-vos, a tots vosaltres, l’atenció i la confiança
que ens heu dipositat.

-La recomanació d’aprovar un marc jurídic sòlid que
asseguri una cobertura sanitària universal efectiva a
la pràctica.

Voldria afegir la Sra. Susanna Vela, que em sembla
que no l’he nomenada, perdoneu.

-La proposta adreçada als països desenvolupats
d’atorgar ajudes públiques al desenvolupament de
com a mínim un 0’7% del seu PIB.

Gràcies Sra. síndica.

-I la recomanació de treballar conjuntament amb els
nostres governs per avançar en l’assoliment dels 17
Objectius del Desenvolupament Sostenible adoptats
l’any 2015 per l’Assemblea General de l’ONU.

Gràcies Sra. Palmitjavila.

La Sra. síndica general:
Permeteu-me un cop acabat l’ordre del dia i abans
d’aixecar la sessió, que us adreci unes paraules.
Mol Il·lustres i honorables autoritats,

La delegació andorrana ha fet i vol continuar fent
especial seguiment al tema del canvi climàtic. Els
informes científics mostren que Andorra és
vulnerable al canvi climàtic i resta exposada a les

Senyores i senyors,
Després de vuit mesos d’haver iniciat la legislatura
ens trobem per celebrar el tradicional Consell de
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Sant Tomàs. Aquest moment, previ a les festes
nadalenques, ens ha de servir per revisar els treballs
efectuats fins ara i reflexionar sobre quina ha de ser
la nostra tasca per als propers anys, i sobretot amb
quina actitud i ànim hem d’enfocar-la.
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Pel que fa al control parlamentari del Govern, aquest
s’ha concretat, fins a la data, en la formulació de 59
preguntes -30 preguntes amb resposta oral, 10
preguntes amb resposta oral de caràcter urgent i 19
preguntes amb resposta escrita- i 14 demandes
d’informació.

Permeteu-me que us digui que aquests han estat
mesos de descoberta, de reconeixença d’una
institució, filla de la nostra història, punt cabdal
d’anàlisi i discussió, que m’era desconeguda des del
seu àmbit de gestió, no així des del seu vessant més
polític.

Però, la feina del Consell no s’atura: en aquests
moments tenim, en diferents estadis de la tramitació
parlamentària, 5 projectes de llei, 3 proposicions de
llei i 2 propostes d’acord. Entre els projectes de llei
pendents i en els quals ja s’està treballant, hi figura
una eina cabdal per al Govern i per al conjunt del
país com és el Projecte de llei de pressupost per a
l’any 2020.

Per a una síndica, evidentment igual que per a un
síndic, el mandat és clar: representar el Consell
General, assegurar els seus treballs, ordenar i dirigir
amb imparcialitat els debats de la Cambra, i complir i
fer complir el reglament, que en cas de dubte ha
d’interpretar.

Aquests són els àmbits del Consell que responen a
les inquietuds dels ciutadans, les persones a les quals
hem de retre comptes i per a les quals hem
d’intensificar la qualitat de la nostra tasca. Legislar
Sres. i Srs., és el mandat més noble que tenim, a
partir de la diversitat d’idees que representen la
pluralitat d’Andorra i amb l’objectiu d’arribar al punt
d’entesa suficient per avançar cap al futur.

No tingueu cap dubte, que m’he esforçat, i
m’esforçaré en actuar en el marc de les competències
que em són atribuïdes i que continuaré la meva tasca
en aquest sentit, perquè quan hi ha compromís i
voluntat, tot és susceptible de ser millorat. I sé que
puc comptar amb la vostra col·laboració per
aconseguir-ho. Vull destacar la bona sintonia i
capacitat de cooperació de les persones que formen
la Sindicatura, -Sílvia, Susanna, Josep, Meritxell-, en
el decurs del dia a dia, perquè així tot el treball
esdevé més productiu. Adreço, igualment, un
especial agraïment a la subsíndica pel suport
constant en totes les situacions.

Però el Consell també és un espai obert, que recull
altres activitats que volen acostar la institució al
ciutadà i convertir-la en fòrum de debats o
presentacions.
Així, aquests mesos hem donat continuïtat als
premis Àgora Cultural, la Flama del Canigó i el
Concert als Jardins de Casa de la Vall. Ens ha
correspost efectuar el 71è Congrés de la Comissió
Internacional per a l’Estudi de la Història de les
Assemblees Parlamentàries i Representatives i una
exposició coordinada amb Philandorre. Hem acollit
presentacions de llibres com “La petita història del
Consell General” o “Andorra, eines d’un temps
passat”, així com el número 9 dels Papers de Recerca
Històrica.

Senyores i senyors,
Una fita cabdal d’aquest primer període ha estat la
visita del Copríncep Macron, a qui agraïm el temps
d’escolta i les paraules que ens va adreçar. La
tradicional trobada dels Coprínceps al despatx de
Casa de la Vall esdevé un recordatori de l’antiguitat
de la institució i, alhora, de la seva capacitat
d’adaptar-se a noves persones i, molt especialment, a
les noves situacions pròpies de cada temps.

Al vestíbul del Consell General, s’ha presentat
l’exposició, Relats de supervivència així com la
creació i nomenament d’acadèmics de la SAC.

A tots ens correspon felicitar-nos per l’èxit de la
visita perquè cadascú, des de la seva respectiva
posició, hi va saber aportar l’actitud que corresponia.

A l’octubre vam gaudir del recital de Perejaume i
Neus Borrell i hem acabat la programació d’activitats
cíviques i culturals d’aquest 2019 amb el tradicional
concert de Nadal de la JONCA.

Així mateix, la represa de la feina parlamentària
després de les eleccions del passat mes d’abril ens ha
permès continuar donant resposta a les demandes
d’una Andorra moderna, dinàmica i compromesa.
Aquest 2019, en el si de la institució, hem
desenvolupat els següents treballs:

Algunes d’elles, és evident, corresponien a
compromisos ja adquirits abans de la nostra arribada
i que hem honorat de grat. Altres han respost a
iniciatives que han sorgit en aquest moment i que
hem volgut acollir sota la nostra institució.

hem aprovat 5 projectes de llei, el marc
pressupostari, i hem debatut 2 proposicions de llei
que finalment no van ser preses en consideració.
D’altra banda, en l’àmbit internacional, hem aprovat
11 tractats.

Aprofito per agrair a totes les persones que treballen
al Consell General la seva predisposició per fer
d’aquest inici de legislatura un començament fluid i
harmoniós. Segurament, sense elles i ells hauríem
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tingut més dificultats per entendre les subtilitats de
la nostra responsabilitat.

diversos, dibuixant noves oportunitats per als
ciutadans que ens han fet confiança”.

Senyores i senyors,

Des del meu afecte personal per a tots vosaltres, us
desitjo unes bones festes nadalenques, així com en el
vostre nom faig arribar aquesta voluntat al conjunt
de la població.

El Consell General, hereu del Consell de la Terra,
del qual cloem el 600 aniversari, aixopluga sota les
seves velles i noves parets, sensibilitats i parers
diversos. En les comissions primer, i en els debats al
ple posteriorment, ens correspon intercanviar les
nostres posicions i visions, així com respondre a les
inquietuds de la població.

Moltes gràcies.
Visca Andorra!
Visca!!
(Se senten aplaudiments)

Com a membres de la institució, hem d’estar atents a
tots els reptes que el segle XXI ens ha mostrat ens
aquests primers vint anys i que no podem defugir.
Alguns de caire social que demanen respostes a curt
i mitjà termini: desigualtats socials, violències,
migracions i canvi climàtic, entre altres. D’altra
banda, temes que han de ser analitzats amb cura i
profunditat per entendre el seu abast: intel·ligència
artificial o envelliment de la població per posar
només dos exemples. A cadascuna d’aquestes
consideracions hi ha de correspondre un treball
d’anàlisi i de presa de decisió ponderada.

Se suspèn la sessió.
(Són les 12.35h)

Perquè, senyores i senyors, som aquí per mostrar el
millor de tots nosaltres, per ser capaços d’estalviar els
personalismes desaforats i els punts de vista
catastròfics. Tots i totes tenim la capacitat de fer-ho
i us emplaço a què convertim els nostres debats en
discussions constructives, que aportin qualitat
d’anàlisi i propostes de futur al ciutadà. Estic
convençuda que la rapidesa de les xarxes no és bona
consellera per aprofundir en algunes d’aquestes
qüestions i que la nostra responsabilitat ens ha de
motivar per trobar, entre totes i tots, les vies que ens
permetin mantenir i transformar el nostre país a un
ritme sostenible i cohesionat.
Molt il·lustres i honorables autoritats,
Senyores i senyors,
Abans d’acabar, permeteu-me que m’adreci a la resta
d’institucions públiques per desitjar-los també els
millors encerts per al proper any i, molt
especialment, als comuns: als equips sortints per
agrair-los la tasca que han dut a terme els últims
quatre anys i als cònsols i consellers electes per
felicitar-los i encoratjar-los a treballar per al millor
interès de les respectives parròquies, en definitiva per
al millor interès d’Andorra.
A les portes de començar un nou any, quedem-nos
tots plegats amb la reflexió que fa pocs dies vaig
trobar en els escrits d’Eleonor Roosevelt que ens diu:
“El futur pertany als que creuen en la bellesa dels
seus somnis. Sapiguem nosaltres també projectar-nos
cap al futur, afrontant els reptes que són molts i
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