Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 6/2019 - 8 pàgines
Sessió Constitutiva del dia 2 de maig del 2019

El dia 2 de maig del 2019, dijous, es reuneix a la
Casa de la Vall el M. I. Consell General, amb la
composició sorgida de les eleccions celebrades el dia
7 d’abril del 2019, 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. Sra. Meritxell Palmitjavila Naudí
M. I. Sr. Josep Pintat Forné
M. I. Sra. Núria Rossell Jordana
M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez
M. I. Sra. Roser Suñé Pascuet
M. I. Sr. Jordi Torres Falcó
M. I. Sra. Susanna Vela Palomares
Després de comprovar els membres assistents a la
reunió, la Sra. presidenta declara oberta la sessió.
(Són les 12.00h)

Presideix la sessió la Sra. Meritxell Palmitjavila
Naudí, consellera general de més edat de la
Parròquia de Canillo, assistida pel Sr. Josep Hinojosa
Besolí, secretari general del Consell General. Actua
com a secretari, el Sr. Roger Padreny Carmona. Hi
són presents els membres següents:

La Sra. presidenta:

M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset
M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny
M. I. Sra. Alexandra Codina Tort
M. I. Sr. Ferran Costa Marimon
M. I. Sr. Carles Enseñat Reig
M. I. Sr. Xavier Espot Zamora
M. I. Sr. Raul Ferré Bonet
M. I. Sra. Sílvia Ferrer Ghiringhelli
M. I. Sr. Jordi Font Mariné
M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez
M. I. Sra. Rosa Gili Casals
M. I. Sr. Pere López Agràs
M. I. Sr. Marc Magallon Font
M. I. Sr. Josep Majoral Obiols
M. I. Sr. Joan Martínez Benazet
M. I. Sra. Maria Martisella González
M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo
M. I. Sra. Ester Molné Soldevila
M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud
M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells
M. I. Sr. Roger Padreny Carmona

Bon dia a tothom.
Molt Il·lustres Senyores, Molt Il·lustres Senyors,
segons preveu el Reglament del Consell General em
correspon com a consellera general de més edat de la
Parròquia de Canillo, l’alt honor de presidir aquesta
sessió constitutiva.
Igualment, correspon al M. I. Sr. Roger Padreny
Carmona, com a conseller general de menys edat,
actuar com a secretari d’aquesta mateixa sessió.
Aquests són uns càrrecs que assumim amb especial
emoció. Conscients de la transcendència del
moment.
Efectivament amb aquest acte donem per oberta la
vuitena legislatura de l’etapa constitucional. Una
legislatura històrica, marcada per la previsible elecció
d’aquí uns minuts de la primera dona síndica general
en la història d’Andorra.
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En aquesta nova responsabilitat per a uns i renovada
per uns altres, tenim el deure de treballar plegats per
Andorra fent nostre, perquè avui és més vigent que
mai el lema amb el qual hem travessat segles
d’història, VIRTUS UNITA FORTIOR, junt som
més forts.

La Sra. presidenta:

Els ciutadans han dipositat en nosaltres la seva
confiança. El nostre compromís en constituir el nou
Consell General, és correspondre aquesta confiança
amb esforç, dedicació, honestedat i modèstia, posant
per davant de tot el bé comú i l’interès general.

Aniré cridant els consellers generals segons l’ordre
alfabètic. S’aixecaran, passaran per davant de la
presidència, recolliran el sobre, es dirigiran al
despatx del síndic general on trobaran les paperetes i
tornaran per dipositar el seu vot dins de l’urna.

Els consellers i les consellers generals escollits el
proppassat 7 d’abril renovem una institució sis cops
centenària que ens dona als andorrans la solidesa i
l’estabilitat necessàries per encarar els reptes que
tenim davant nostre. Uns reptes que com no podrà
ser d’una altra manera, necessitaran de la
predisposició de tots els que estem asseguts en
aquesta seu del Consell, a treballar des del diàleg i la
col·laboració perquè avui ens posem humilment al
favor de tots els ciutadans, al servei d’Andorra.

Abans de començar es mostrarà que l’urna és buida.

Gràcies Sr. secretari.
Procedirem tot seguit a la votació. Votació que serà
secreta per papereta tal com disposa el Reglament
del Consell General.

Sr. nunci, si us plau.
(El Sr. nunci mostra l’urna)
Procedirem doncs a aquesta votació.
Els aniré cridant per ordre alfabètic.
(Es procedeix a la votació començant per la Sra.
Mònica Bonell Tuset)
La Sra. presidenta:

Vull aprofitar aquesta obertura de la sessió
constitutiva per felicitar-vos i per desitjar-nos a tots
plegats els millors encerts.

Bé, acabada aquesta votació procedirem a obrir
l’urna i a comptar els vots.

I ara tal com preveuen els articles 20 i 21 del
Reglament del Consell General, procedirem a
l’elecció de manera conjunta de la síndica general i
de la subsíndica general.

Sr. secretari, si voleu procedir al recompte.

Demanaré doncs al secretari general que llegeixi les
candidatures presentades pels càrrecs de síndica
general i subsíndica general.

La candidatura com a síndica general, Roser Suñé
Pascuet i com a subsíndica general, Meritxell
Palmitjavila Naudí: 17 vots a favor.

Sr. secretari, si us plau.
El Sr. secretari:

La candidatura com a síndica general, Rosa Gili
Casals i com a subsíndica general, Judith Salazar
Álvarez: 7 vots a favor.

Bon dia a tothom.

I finalment, 4 vots en blanc.

El Sr. secretari:
Sí.

S’han presentat dues candidatures. La primera
formada per la Sra. Roser Suñé Pascuet com a
síndica general i la Sra. Meritxell Palmitjavila Naudí
com a subsíndica general, a la qual li donen suport la
Sra. Mònica Bonell Tuset, la Sra. Alexandra Codina
Tort, el Sr. Carles Enseñat Reig, el Sr. Xavier Espot
Zamora, el Sr. Joan Martínez Benazet, la Sra. Maria
Martisella González, la Sra. Ester Molné Soldevila, la
Sra. Meritxell Palmitjavila Naudí, la Sra. Núria
Rossell Jordana, la Sra. Roser Suñé Pascuet i el Sr.
Jordi Torres Falcó.

La Sra. presidenta:
Gràcies Sr. secretari.
A la vista del resultat, es declaren elegides com a
síndica general, la Sra. Roser Suñé Pascuet, i com a
subsíndica general, una servidora, Sra. Meritxell
Palmitjavila Naudí.
(Se senten aplaudiments)
A continuació, es procedirà a l’elecció dels secretaris
de la Sindicatura seguint exactament el mateix
procediment.

I la segona, formada per la Sra. Rosa Gili Casals com
a síndica general i la Sra. Judith Salazar Álvarez com
a subsíndica general, a la qual li donen suport el Sr.
Jordi Font Mariné, la Sra. Rosa Gili Casals, el Sr.
Pere López Agràs, el Sr. Joaquim Miró Castillo, el Sr.
Roger Padreny Carmona, la Sra. Judith Salazar
Álvarez i la Sra. Susanna Vela Palomares.

Recordar que cada conseller general votarà un sol
nom i resultaran elegits els dos que obtinguin més
vots.
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Abans de començar demanaré al Sr. secretari que
ens vulgui llegir els noms dels candidats que s’han
presentat per a secretaris.
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(Són les h)
(El Sr. secretari es revesteix del gambeto i del
tricorni de conseller general i les Sres. síndiques de la
capa i del bicorni propis del càrrec. La resta de
consellers generals també es revesteixen del gambeto
i del tricorni.)

El Sr. secretari:
S’han presentat dues candidatures per al càrrec de
secretari de la Sindicatura.

La Sra. presidenta:

La primera formada pel Sr. Ferran Costa Marimon, i
la segona per la Sra. Susanna Vela Palomares.

Demanaré si us plau a la nova Sra. síndica general
que es vulgui atansar davant la taula.

La Sra. presidenta:

(Hi ha un silenci de temps)

Gràcies Sr. secretari.

Vós, Sra. Roser Suñé Pascuet, que heu estat elegida
síndica general, jureu o prometeu acatar la
Constitució?

Procedirem doncs a la votació dels candidats de la
mateixa manera. És a dir que aniré cridant els
consellers generals per ordre alfabètic.

La Sra. Roser Suñé:

Abans de començar les votacions, es mostrarà que
l’urna és buida.

Sí ho prometo.

(El Sr. nunci mostra l’urna)

La Sra. presidenta:

(Es procedeix a la votació començant per la Sra.
Mònica Bonell Tuset)

Si així ho feu bona andorrana sereu.

La Sra. presidenta:

La Sra. Roser Suñé:

Acabada aquesta segona votació, procedim a obrir
l’urna i a fer el recompte de vots.

Gràcies.
(Se senten aplaudiments)

Sr. secretari, si voleu procedir al recompte.
La Sra. presidenta:
El Sr. secretari:

Molt Il·lustre Sra. Síndica General, és per a mi un
honor i un motiu de satisfacció especial haver-vos
nomenat primera doncs síndica de la història
d’Andorra.

La candidatura pel càrrec de secretari de la
Sindicatura formada pel Sr. Ferran Costa Marimon
ha obtingut 17 vots a favor.

Avui trenquem amb la tradició i encetem una nova
manera de ser, més justa més igualitària. Una prova
que el nostre país evoluciona per garantir la igualtat
d’oportunitats a tots els seus ciutadans
independentment del gènere.

La candidatura per a secretària de la Sindicatura per
la Sra. Susanna Vela Palomares ha obtingut 7 vots a
favor.
I finalment 4 vots en blanc.

Acabem de fer un pas més en aquest camí, i l’hem fet
des d’una de les institucions més antigues, el Consell
General.

La Sra. presidenta:
A la vista dels resultats, es declaren elegits el Sr.
Ferran Costa Marimon i la Sra. Susanna Vela
Palomares com a secretaris de la Sindicatura.

És doncs en nom de tots els consellers, i m’atreviria a
dir de tot el conjunt de la societat andorrana, que us
adreço la nostra més sincera felicitació.

Moltes gràcies.
(Se senten aplaudiments)

Estic segura que desenvolupareu l’alta missió que
avui se us ha confiat amb tota la dedicació i el rigor
necessaris que requereix aquest càrrec, representant
amb dignitat el Consell General, vetllant pel seu bon
funcionament i fent-lo més obert i proper als
ciutadans.

Seguidament suspendrem la sessió uns 10 minuts de
tal forma que ens puguem revestir els abillaments
tradicionals.
Gràcies.
(Se suspèn la sessió)

Ja des d’ara, em permeto oferir-vos la nostra
col·laboració perquè pugueu dur a terme, de la millor
manera possible, aquesta responsabilitat que us ha

(Són les h)
(Es reprèn la sessió)
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Demanaria es volgués atansar la M. I. Sra. Mònica
Bonell Tuset.
Vós, Sra. Mònica Bonell Tuset, que heu estat elegida
consellera general, jureu o prometeu acatar la
Constitució?

I ara, us prego, segons mana el Reglament del
Consell General, que vulgueu ocupar el lloc que us
correspon en aquesta Presidència.

La Sra. Mònica Bonell:

La Sra. síndica general:

Ho juro.

Moltes gràcies.
(Se senten aplaudiments)

La Sra. síndica general:

Demanaria que s’atansés la M. I. Sra. Meritxell
Palmitjavila Naudí.

Si així ho feu bona andorrana sereu.

Vós, Sra. Meritxell Palmitjavila Naudí, que heu estat
elegida subsíndica general, jureu o prometeu acatar
la Constitució?

(Se senten aplaudiments)

La Sra. Meritxell Palmitjavila:
Ho prometo.

Vós, Sr. Joan Carles Camp Areny, que heu estat
elegit conseller general, jureu o prometeu acatar la
Constitució?

La Sra. síndica general:

El Sr. Joan Carles Camp:

Si així ho feu bona andorrana sereu.

Sí, ho prometo.

Enhorabona.
Demanaria es volgués atansar el M. I. Sr. Joan Carles
Camp Areny.

(Se senten aplaudiments)
Demanaria que es volgués atansar el M. I. Sr. Ferran
Costa Marimon.

La Sra. síndica general:

Vós, Sr. Ferran Costa Marimon, que heu estat elegit
secretari de la Sindicatura, jureu o prometeu acatar
la Constitució?

Felicitats.

Si així ho feu bon andorrà sereu.
(Se senten aplaudiments)
Demanaria es volgués atansar la M. I. Sra.
Alexandra Codina Tort.

El Sr. Ferran Costa:

Vós, Sra. Alexandra Codina Tort, que heu estat
elegida consellera general, jureu o prometeu acatar
la Constitució?

Ho juro.
La Sra. síndica general:
Si així ho feu bon andorrà sereu.

La Sra. Alexandra Codina:

(Se senten aplaudiments)

Sí, ho prometo.

Demanaria es volgués atansar la M. I. Sra. Susanna
Vela Palomares.

La Sra. síndica general:

Vós, Sra. Susanna Vela Palomares, que heu estat
elegida secretària de la Sindicatura, jureu o
prometeu acatar la Constitució?

Si així ho feu bona andorrana sereu.

La Sra. Susanna Vela:

Demanaria es volgués atansar el M. I. Sr. Carles
Enseñat Reig.

Enhorabona
(Se senten aplaudiments)

Ho prometo

Vós, Sr. Carles Enseñat Reig, que heu estat elegit
conseller general, jureu o prometeu acatar la
Constitució?

La Sra. síndica general:
Si així ho feu bona andorrana sereu.
Enhorabona.

El Sr. Carles Enseñat:

(Se senten aplaudiments)

Ho juro.
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Vós, Sr. Jordi Font Mariné, que heu estat elegit
conseller general, jureu o prometeu acatar la
Constitució?

Si així ho feu bon andorrà sereu.
Enhorabona.
(Se senten aplaudiments)

El Sr. Jordi Font:

Demanaria es volgués atansar el M. I. Sr. Xavier
Espot Zamora.

Ho prometo.

Vós, Sr. Xavier Espot Zamora, que heu estat elegit
conseller general, jureu o prometeu acatar la
Constitució?

La Sra. síndica general:

El Sr. Xavier Espot:

(Se senten aplaudiments)

Ho juro.

Demanaria es volgués atansar el M. I. Sr. Jordi
Gallardo Fernàndez.

La Sra. síndica general:

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

Si així ho feu bon andorrà sereu.
Enhorabona.

Si així ho feu bon andorrà sereu.
Enhorabona.
(Se senten aplaudiments)

El Sr. Jordi Gallardo:

Demanaria es volgués atansar el M. I. Sr. Raul Ferré
Bonet.

Ho juro.

Vós, Sr. Raul Ferré Bonet, que heu estat elegit
conseller general, jureu o prometeu acatar la
Constitució?

La Sra. síndica general:

El Sr. Raul Ferré:

(Se senten aplaudiments)

Ho juro.

Demanaria es volgués atansar la M. I. Sra. Rosa Gili
Casals.

La Sra. síndica general:

Vós, Sra. Rosa Gili Casals, que heu estat elegida
consellera general, jureu o prometeu acatar la
Constitució?

Si així ho feu bon andorrà sereu.
Enhorabona

Si així ho feu bon andorrà sereu.
Enhorabona.
(Se senten aplaudiments)

La Sra. Rosa Gili:

Demanaria es volgués atansar la M. I. Sra. Sílvia
Ferrer Ghiringhelli.

Ho prometo.

Vós, Sra. Sílvia Ferrer Ghiringhelli, que heu estat
elegida consellera general, jureu o prometeu acatar
la Constitució?

La Sra. síndica general:

La Sra. Sílvia Ferrer:

(Se senten aplaudiments)

Ho prometo.

Demanaria es volgués atansar el M. I. Sr. Pere López
Agràs.

La Sra. síndica general:

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

Si així ho feu bona andorrana sereu.
Enhorabona.

Si així ho feu bona andorrana sereu.
Enhorabona.
(Se senten aplaudiments)

El Sr. Pere López:

Demanaria es volgués atansar el M. I. Sr. Jordi Font
Mariné.

Ho prometo.
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Vós, Sra. Maria Martisella González, que heu estat
elegida consellera general, jureu o prometeu acatar
la Constitució?

Si així ho feu bon andorrà sereu.
Enhorabona.
(Se senten aplaudiments)

La Sra. Maria Martisella:

Demanaria es volgués atansar el M. I. Sr. Marc
Magallon Font.

Sí, ho juro.

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

La Sra. síndica general:

El Sr. Marc Magallon:

(Se senten aplaudiments)

Sí, ho juro.

Demanaria es volgués atansar el M. I. Sr. Joaquim
Miró Castillo.

La Sra. síndica general:

Vós, Sr. Joaquim Miró Castillo, que heu estat elegit
conseller general, jureu o prometeu acatar la
Constitució?

Si així ho feu bona andorrana sereu.
Enhorabona.

Si així ho feu bon andorrà sereu.
Enhorabona.
(Se senten aplaudiments)

El Sr. Joaquim Miró:

Demanaria es volgués atansar el M. I. Sr. Josep
Majoral Obiols.

Ho juro.

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

La Sra. síndica general:

El Sr. Josep Majoral:

(Se senten aplaudiments)

Sí, ho juro.

Demanaria es volgués atansar la M. I. Sra. Ester
Molné Soldevila.

La Sra. síndica general:

Vós, Sra. Ester Molné Soldevila, que heu estat
elegida consellera general, jureu o prometeu acatar
la Constitució?

Si així ho feu bon andorrà sereu.
Enhorabona.

Si així ho feu bon andorrà sereu.
Enhorabona.
(Se senten aplaudiments)

La Sra. Ester Molné:

Demanaria es volgués atansar el M. I. Sr. Joan
Martínez Benazet.

Ho juro.

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

La Sra. síndica general:

El Sr. Joan Martínez:

(Se senten aplaudiments)

Ho prometo.

Demanaria es volgués atansar la M. I. Sra. Carine
Montaner Raynaud.

La Sra. síndica general:

Vós, Sra. Carine Montaner Raynaud, que heu estat
elegida consellera general, jureu o prometeu acatar
la Constitució?

Si així ho feu bona andorrana sereu.
Enhorabona.

Si així ho feu bon andorrà sereu.
Enhorabona.
(Se senten aplaudiments)

La Sra. Carine Montaner:

Demanaria es volgués atansar la M. I. Sra. Maria
Martisella González.

Sí, ho prometo.
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Vós, Sra. Núria Rossell Jordana, que heu estat
elegida consellera general, jureu o prometeu acatar
la Constitució?

Si així ho feu bona andorrana sereu.
Enhorabona.
(Se senten aplaudiments)

La Sra. Núria Rossell:

Demanaria es volgués atansar el M. I. Sr. Carles
Naudi d’Areny-Plandolit Balsells.

Sí, ho prometo.

Vós, Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, que
heu estat elegit conseller general, jureu o prometeu
acatar la Constitució?

La Sra. síndica general:

El Sr. Carles Naudi:

(Se senten aplaudiments)

Sí, ho juro.

Demanaria es volgués atansar la M. I. Sra. Judith
Salazar Álvarez.

La Sra. síndica general:

Vós, Sra. Judith Salazar Álvarez, que heu estat
elegida consellera general, jureu o prometeu acatar
la Constitució?

Si així ho feu bona andorrana sereu.
Enhorabona.

Si així ho feu bon andorrà sereu.
Enhorabona.
(Se senten aplaudiments)

La Sra. Judith Salazar:

Demanaria es volgués atansar el M. I. Sr. Roger
Padreny Carmona.

Ho prometo.

Vós, Sr. Roger Padreny Carmona, que heu estat
elegit conseller general, jureu o prometeu acatar la
Constitució?

La Sra. síndica general:

El Sr. Roger Padreny:

(Se senten aplaudiments)

Sí, ho prometo.

I finalment, demanaria es volgués atansar el M. I. Sr.
Jordi Torres Falcó.

La Sra. síndica general:

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

Si així ho feu bona andorrana sereu.
Enhorabona.

Si així ho feu bon andorrà sereu.
Enhorabona.
(Se senten aplaudiments)

El Sr. Jordi Torres:

Demanaria es volgués atansar el M. I. Sr. Josep
Pintat Forné.

Ho juro.

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

La Sra. síndica general:

El Sr. Josep Pintat:

(Se senten aplaudiments)

Sí, ho juro.

Abans d’acabar la sessió permeteu-me unes breus
paraules.

La Sra. síndica general:

Molt Il·lustres Senyores i Senyors,

Si així ho feu bon andorrà sereu.

Benvolguts conciutadans,

Enhorabona.

Amics i amigues,

(Se senten aplaudiments)

Iniciem avui la vuitena legislatura constitucional, el
mateix any que celebrem el sisè centenari d’aquesta
institució que tenim el privilegi de servir.

Si així ho feu bon andorrà sereu.
Enhorabona.

Demanaria es volgués atansar la M. I. Sra. Núria
Rossell Jordana.
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Al llarg dels segles, l’actual Consell General,
aleshores Consell de la Terra, ha anat transformantse i adaptant-se als signes del temps.
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Consell General. Un Consell General que, en els
últims vuit anys, s’ha obert de manera decidida a la
ciutadania, fent més vàlides que mai les paraules de
Salvador Espriu, que definia la Casa de la Vall com
el “cor cívic” d’Andorra.

L’assemblea medieval es va convertir en òrgan
representatiu aquell 11 de febrer de 1419, i les seves
competències i atribucions van anar evolucionant a
través de la història.

Senyores i Senyors,
Les eleccions del 7 d'abril van dibuixar un nou
escenari polític. El gran nombre de forces
representades a l’arc parlamentari demostra la
pluralitat de la societat andorrana. Una societat que,
per diversa, no pot deixar d’avançar com una de
sola, atenent les legítimes aspiracions de tothom i
trobant aquells elements que ens uneixen. Per això
el Consell General ha de ser els propers anys la seu
del debat i la reflexió, convertint el diàleg en el
principal instrument per assolir els consensos que
Andorra necessita. Perquè els reptes als quals ens
enfrontem són molts i de diferent naturalesa: reptes
socials, d’identitat, i també reptes econòmics i de
competitivitat. Reptes que només podrem superar si
som capaços de sumar, de bastir grans pactes d’Estat.

Finalment, a partir de la Constitució de 1993, el
Consell General es va convertir de manera
indiscutible en la seu de la sobirania popular,
representació mixta i paritària del territori i la
població.
Enguany, concretament el 4 de juliol, celebrarem el
50è aniversari d’una altra fita, la resposta del Consell
General a la sol·licitud que havien presentat 370
dones andorranes reconeixent-los el dret de vot. El
dret de ser elegides trigaria encara quatre anys més.
Avui no puc sinó sentir-me agraïda i altament
honorada de ser la primera dona síndica de la nostra
història, de les moltes n’estic convençuda que
vindran.

Espero que tots plegats sapiguem estar a l’altura de la
responsabilitat que hem assumit, hereus d’una llarga
tradició, humils servidors d’Andorra.

Agraïda, precisament, envers aquelles dones que es
van atrevir a desafiar la tradició i reivindicar la
igualtat de drets polítics. Dones valentes, dones
perseverants, que ens van obrir el camí cap al que
hauria de ser la normalitat en una societat
plenament democràtica. Assumeixo el càrrec de
síndica general amb respecte i responsabilitat,
agraïda també com a andorrana de primera generació
per les oportunitats que brinda aquest país a totes les
persones que hem decidit fer d’Andorra la nostra
Ítaca particular, punt de partida i sobretot destí
comú que mereix tots els esforços.

Avui, precisament, crec que ens correspon mirar més
enllà de l’emoció que sentim i fer arribar el nostre
suport als habitants del Pas de la Casa, que viuen
uns dies complicats. Serem al seu costat en tot allò
que faci falta.
Serem sempre al costat dels ciutadans a qui tenim
l’honor de representar des d’aquesta seu.
Que tots els nostres esforços siguin, des d'avui, la
llavor del millor futur.

Permeteu-me també una nota més personal,
d’emoció continguda per tornar als espais de la meva
infància, ja que nascuda al barri antic d’Andorra la
Vella, la Casa de la Vall fou per als infants dels anys
60 el territori mític de tots els nostres jocs i
aventures. Aquest és, per a mi, l’indret on tot
comença.

Molt Il·lustres Consellers i Conselleres Generals,
Benvolguts conciutadans,
Moltes gràcies i visca Andorra!
Visca!
(Se senten aplaudiments)
Us recordo que procedirem tot seguit a fer la
tradicional fotografia a les escales.

En nom propi i en nom de la subsíndica general, vull
agrair també la confiança que ens heu fet els
consellers i les conselleres generals. Juntament amb
els secretaris de la Sindicatura, a qui felicito per la
seva elecció, i comptant amb tot el personal del
Consell General, ens comprometem a servir amb
lleialtat la institució, amb l’objectiu que el treball
parlamentari sigui fluid i sempre amb el millor interès
per a Andorra.

S’aixeca la sessió.
(Són les 14.00h)

No voldria deixar d’agrair la plena col·laboració en el
traspàs dels Srs. Vicenç Mateu i Mònica Bonell,
síndic general i subsíndica sortints, tot reconeixent
alhora la seva tasca i dedicació al capdavant del
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