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Sessió ordinària del dia 16 de maig del 2019

El dia 16 de maig del 2019, dijous, es reuneix a la
Casa de la Vall, (nou hemicicle), 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. 36/209, que és el següent:

M. I. Sr. Roger Padreny Carmona
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

Punt únic: Jurament o promesa de la Constitució
del M. I. Sr. Xavier Espot Zamora, cap de Govern.
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:

També hi és present el M. I. Sr. Xavier Espot Zamora,
Cap de Govern.
Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa
Besolí, secretari general del Consell General.

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

(La M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, secretària de
la Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les 12.07h)
La Sra. síndica general:
Bon dia a tothom.
Tal com disposa l’article 11 de la Llei de Govern,
procedirem a l’acte d’acatament de la Constitució
del Sr. Xavier Espot Zamora, proclamat cap de
Govern en la sessió tinguda el dia d’ahir 15 de maig.
Sr. Xavier Espot Zamora, voldríeu atansar-vos a la
presidència, si us plau.
Vós, Sr. Xavier Espot Zamora, que heu estat elegit
cap de Govern, jureu o prometeu acatar la
Constitució.
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acurades; esdevé una obligació de tota persona que
té responsabilitats polítiques fer pedagogia activa
amb els ciutadans, i això només s’aconsegueix amb
iniciatives de participació ciutadana, que haurien
d’ajudar-nos a bastir aquesta gestió de govern que
avui mateix heu d’emprendre.

El Sr. Xavier Espot:
Ho juro.
La Sra. síndica general:
Si així ho feu bon andorrà sereu.

Sr. Espot, apreciat Xavier,

Enhorabona.

Els temps són complexos, però sou un home
d’aquesta època; us hem vist entendre el moment
polític; us hem vist al costat dels ciutadans mostrant
una empatia natural que forma part de la vostra
personalitat.

(Se senten aplaudiments)
Molt Il·lustres Sres. Conselleres, Molt Il·lustres Srs.
Consellers, Molt Il·lustres i Honorables autoritats,
benvolguts
conciutadans,
Excel·lentíssims
Ambaixadors, Molt Il·lustre Sr. Cap de Govern,
permeteu-me que us adreci unes paraules.

Sabeu que governar és una tasca solitària, però
envolteu-vos de bons consellers, de persones
equànimes que us facilitin les anàlisis diàries. En una
paraula, sigueu vós mateix, com a humil servidor del
país i de les seves persones. Sabeu que sempre serem
al vostre costat.

Em primer lloc, m’agradaria felicitar-vos de manera
sincera, en nom de la subsíndica i en el meu propi,
pel càrrec que acabeu d’assumir. Estic convençuda
que també ho puc fer en nom dels secretaris de
Sindicatura i de tots els consellers i les conselleres
generals, com a acte de cortesia parlamentària.

Sr. cap de Govern,
Us desitgem, -us desitjo-, que aquests anys estiguin
plens d’encert i que la sort sigui una aliada vostra.
Que les dificultats no us desanimin, perquè el fruit
de la vostra acció ha de ser una Andorra més justa
per a tots. Una Andorra que s’ancori al segle XXI i
trobi el camí que les generacions futures hauran de
recórrer.

Sr. cap de Govern,
En el vostre discurs d’investidura ens vau parlar de la
necessitat de governar de manera conjunta amb
d’altres forces de l’arc parlamentari. Sens dubte,
aquest és un dels reptes més importants que hem
d’assumir en aquest període ja que així ens ho han
demanat els ciutadans i així ho heu volgut presentar,
de manera coordinada amb d’altres grups presents en
seu parlamentària.

Moltes gràcies, i molts èxits, per vós i per Andorra, el
nostre país.
(Se senten aplaudiments)

Permeteu-me algunes reflexions, governar en
coalició implica una capacitat de diàleg profunda.
Saber escoltar i entendre el que els altres ens diuen,
esdevé una necessitat; però també suposa una
escriptura compartida del relat, una visió múltiple
que facilita la resolució de moltes de les
problemàtiques amb les quals ens enfrontem com a
país.

Teniu la paraula.
El Sr. cap de Govern:
Senyora síndica general,
Senyora subsíndica general,
Senyores conselleres i senyors consellers,
Distingides autoritats,

També no se us escapa, cal tenir un esperit generós,
perquè només es pot recollir quan se sap donar. I les
persones quan reben confiança, retornen sinceritat;
quan se senten part implicada d’un projecte el saben
defensar i fer créixer.

Senyores i Senyors,
En un moment com aquest sento el pes de la història
sobre les meves espatlles. Em sento profundament
honorat, -fins i tot emocionat-, d’haver estat investit
cap de Govern i d’haver jurat el càrrec en una
institució, el Consell General, de la qual aquest any
celebrem els primers 600 anys d’història. Sis segles en
què el Parlament ha representat de manera
ininterrompuda i pacífica la voluntat de generacions
d’andorrans. Les parets d’aquesta Casa de la Vall
estan amarades de bona part d’aquesta història.

Sr. Espot,
Els anys que venen són fonamentals per a Andorra,
perquè hem d’establir les bases definitives de la
nostra relació amb Europa i per fer-ho amb garanties
d’èxit haureu de saber implicar-hi tots els actors.
Perquè tots hi tenim alguna cosa a dir i tots podem
aportar-hi reflexions aprofundides.

Si els consellers, en tant que representants del poble,
ocupen el seus escons en virtut d’una relació de
confiança amb els ciutadans. Jo avui ocupo aquesta

I, alhora, hem d’apropar-nos als ciutadans, el
tarannà dialogant que heu mostrat us ha de permetre
incidir en la participació ciutadana. En un mon ple
de notícies poc contrastades, d’informacions poc
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Reig, el senyor Josep Pintat Solans, -que,
malauradament, ja no es troba entre nosaltres-, el
senyor Marc Forné Molné, el senyor Albert Pintat
Santolària, el senyor Jaume Bartumeu Cassany i el
senyor Antoni Martí Petit.

Per tant, no és només la força de la història passada
la que sento, sinó també la responsabilitat de la
història que estem escrivint entre tots.

El seu pas pel Govern serà sempre per a mi una
referència i un mestratge d’un valor incalculable.

Andorra és una democràcia representativa i
parlamentària.
Profundament
parlamentària.
Comença avui un nou capítol per al Govern; i
comença,
-precisament-, a la Casa de la Vall, l’indret simbòlic
d’on emana el poder que el Govern té i on el Govern
sempre ha de retre sempre comptes. En definitiva, el
lloc on tot comença.

En començar aquest breu parlament, he dit que
sentia el pes de la història sobre les meves espatlles. I
potser no m’he expressat prou bé. Perquè la història
d’un país com Andorra, -amb una llarga tradició de
pau, d’estabilitat institucional, de parlamentarisme,
de democràcia i de respecte als drets de les persones, no és mai un pes. Sinó, ben el contrari: és un
fonament sòlid per construir un projecte de progrés i
de justícia.

A Andorra i arreu les persones demanen una millor
representativitat i unes societats més inclusives. Un
dels grans objectius de la legislatura que tot just
s’inicia i del mandat que he rebut és, precisament,
aconseguir, -ho dèieu abans Sra. síndica-, que les
institucions siguin més properes a la ciutadania i més
obertes a la seva participació. I això no significa
apartar-nos de la nostra llarga, llarguíssima,
antiquíssima tradició de democràcia representativa.
Sinó, ben al contrari, significa fer-la encara més
representativa, perquè el vincle de confiança que ens
uneix amb els ciutadans sigui encara més fort.

La història d’Andorra i el llegat d’aquells que ens
han precedit en l’exercici de les responsabilitats
públiques no és una càrrega, sinó un lloc elevat des
del qual albirar nous horitzons.
Avui estic sol en aquest espai reservat al Govern,
però ben aviat m’acompanyaran un equip de dones i
homes compromesos a treballar de valent amb la
vista posada en aquests nous horitzons.
Que totes i tots siguem dignes de la confiança que
ens ha fet el Consell General i que, en definitiva, ens
han fet les ciutadanes i els ciutadans.

Per aconseguir-ho, Andorra no necessita reinventarse, sinó redescobrir-se; posar en valor allò que
sempre ens ha caracteritzat: la proximitat entre
governants i governats i la capacitat d’escolta
d’aquells que exerceixen una responsabilitat pública.
A vegades, el més original és tornar als orígens.

Que davant de cada desencert siguem capaços
d’assumir la responsabilitat dels nostres errors.
I que davant de cada encert tinguem la humilitat de
dir, parafrasejant les paraules d’Isaac Newton:

Per això cada vegada que hem de fer un pas nou,
cada vegada que hem de canviar alguna cosa,
tornem aquí, a la Casa de la Vall.

“Si hem aconseguit veure-hi més enllà és perquè
estem asseguts sobre les espatlles de gegants.”

El Consell General i el Govern estan cridats a
recórrer plegats aquest camí de redescobriment. I sé,
senyora síndica, que aquesta qüestió és tan
prioritària per a vós com ho és per a mi.

Espero ser digne del seu llegat.

La ciutadania s’expressa de manera plural i ens
demana consensos. El pacte per a un Govern
d’entesa vol reflectir aquesta pluralitat i materialitzar
aquest consens, encetant una cultura de coalició
que, tot i ser nova, sempre ha estat present, -en certa
manera-, en la tradició andorrana.

La Sra. síndica general:

Moltes gràcies i Visca Andorra!
(Se senten aplaudiments)

Moltes gràcies.
Us recordo que procedirem tot seguit a la tradicional
fotografia de les escales.
S’aixeca la sessió.

Confio que serem capaços, des del consens i la
participació, d’encarar el repte de construir una
Andorra pròspera i solidària, respectuosa amb el
medi ambient i capaç de trobar el seu lloc en un món
global tot conservant la seva identitat.

(Són les 12.21h)

Senyora síndica,
Per acabar m’agradaria tenir unes paraules de
reconeixement per a tots aquells que m’han precedit
en el càrrec de cap de Govern: el senyor Òscar Ribas
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